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 וימי כיף בנהר הירדןשייט קייקים, רפטינג, לינת שטח  -אבוקייק  

 

 שירותי הסעדה יטימחירון תפר

תפריטי הבית שלנו הניתנים להזמנה מציגים לכם את פירוט אנו מציעים  2018כחלק ממחירון קיץ 

 ושילוב במהלך השהייה אצלנו...

 

מינ'  תיאור מוצר
 סועדים

 ₪מחיר 

ופירות שתייה קרה: תפוזים/לימונדה/מים, שתייה חמה,  קבלת פנים 
 העונה.

 לאדם. ₪ 10יכים חלבי בתוספת סוגי כר 4** 

20 25  ₪ 

שתייה קרה /חמה, פירות העונה, יוגורט בטעמים עם  קבלת פנים קיצית
 תוספות מעל, סמוזי במגוון טעמים.

30 39  ₪ 

קרואסונים במגוון טעמים, לחמים חיטה מלאה /קלועה  ארוחת בוקר בטבע 
סוגי סלטים, מטבלי גבינות,  5לחמניות 

שקשוקה/חביתות, שתייה קרה לימודה/תפוזים שתייה 
 חמה.

30 69  ₪ 

קרואסונים במגוון טעמים, לחמים חיטה מלאה /קלועה  ארוחת בוקר עשירה 
בר גבינות, מטבלי גבינות, סוגי סלטים,  5לחמניות, 

שקשוקה/חביתות, שתייה קרה לימודה/תפוזים, שתייה 
 חמה.

30 85  ₪ 

סוגי בשרים מוגשים לשולחן,  3סוגי סלטים,  7 ברביקיו קל בטבע 
 תפו"א/אורז שתייה קרה 

 

30 89 ₪  

בר סלטים, בשרים: פרגית/קבב/צ'וריסוס/נתח קצבים.  בשר על הנהר 
 לחמים. קינוח. תוספות: אורז/תפו"א

30 139  ₪ 

בר סלטים, מעשנת בשרים: עופות, סינטה. מהגריל:  מעשנת בשרים 
נתח קצבים, נקניקיות, פרגית תוספות: ארוז/תפו"א, 

 לחמים. קינוח.

40 169 ₪  

פיקניק כריכים 
 בטבע 

סלסלת לחמניות טריות וחצי בגט, בר פלטות ירקות 
ברוטב חרדל, טריים. מהגריל: נתחי סינטה, חזה עוף 

 שתייה קרה: לימונדה/תפוזים.

20 59  ₪ 

המבורגר מנתח קצבים עם תוספת לבחירה: עגבניות,  ארוחת המבורגר 
 חמוצים, בצל, פטריות, קטשופ, מיונז והומפרייז.

20 75 ₪  

פוקצות עם מגוון תוספות, פסטות ברוטב עגבניות/שמן  בר איטלקי 
 סוגי סלטים, שתייה חמה/קרה. 5זית, 

30 49  ₪ 

 קייאק פירות מעוצב קייאק פירות מעוצב
 

מתאים 
לקבוצה של 

 40עד 
משתתפים 

לקייאק )ניתן 
להזמין לכל 

 כמות(

1100  ₪
 לקייאק

איש  80מעל  כנאפה, קפה מבושל, תה צמחים  פריסת כנאפה 
תוספת של 

לאדם, ₪  15
ללא הגבלת 

 כמות 

1500  ₪
לקבוצה 

  30-80בין 

mailto:abukayak@gmail.com


 מקום אחד גדול שיש בו הכל!
 

 גן עדן לימי כיף וגיבוש שייט קייקים ורפטינג  –"אבוקייק" 

 כתובת למשלוח דואר:  מיקום: מתחם "אבוקייק", פארק הירדן  

  abukayak@gmail.commail: -e  6921104-04פקס:   2107869-04 טלפון:

   052-6555993מנהל שיווק והפקה   –עדי חיון 
 

 וימי כיף בנהר הירדןשייט קייקים, רפטינג, לינת שטח  -אבוקייק  

ללא הגבלת  במבחר טעמים במהלך/סיום הפעילותארטיק קרח  קרטיב קרח
 מינימום

5  ₪
 למשתתף

ללא הגבלת  שתתףמל' בקבוק מים אישי לכל  0.5 בקבוק מים אישי
 מינימום

7  ₪
 למשתתף

 איש בהתאם לתאריך ולבקשת הלקוח. 20-** כמויות המינימום להזמנה ניתנות לשינוי החל מ

 " בסגנון בופה, לצד שולחן, כסא, סכו"ם, צלחות, כוסות** הארוחות הנ"ל מוגשות במתחם "אבוקייק

 ** המחירים כוללים מע"מ נט    ** תעודת כשרות ואישורי יצרן יישלחו בהתאם לבקשתכם.

 שירותים משלימים להפקה מושלמת...

 ₪ מחיר כמות משתתפים מוצר
 לאדם₪  25 איש ומעלה 30-החל מ פינות ישיבה נמוכות )פינת זולה(

 אירועים פרטי על הירדןמתחם 
 )מוצל(

 לאדם ₪ 25 איש ומעלה 50-החל מ

מיתוג )דגלים, חולצות, שילוט, שי 
 לכל אורח, כובעים וכד'(

 בהתאם לבקשת הלקוח איש ומעלה 20-החל מ

 בהתאם לבקשת הלקוח כל כמות הגברה ומוזיקה לאורך האירוע

 לאדם ₪ 29 איש ומעלה 40 -החל מ בר יוגורט במתחם 

 בר פינוקי שייט
 )ברייזרים/בירות/קרטיבים/אבטיח(

 לאדם₪  29 איש ומעלה 35-החל מ

מתחמי קמפינג, צימרים, מלונות בהסכם  לינה באזור
 תנו.שיתוף פעולה א

 בהתאם לבקשת הלקוח

 

הינו מקום פסטורלי בלב שמורת הטבע "פארק הירדן", אנו מציעים לכם גן עדן להפקה  אבוקייק""

 תוכלו לדמיין.ואירוח ימי כיף, גיבושים ואירועי חברה כמו שרק 

 איש בהתאם לתאריך ולבקשת הלקוח. 20-** כמויות המינימום להזמנה ניתנות לשינוי החל מ

 ** המחירים הנ"ל לא כוללים מע"מ לקבוצה ישירה   לסוכן   כוללים מע"מ נט הנ"ל ** המחירים

לאחר שקראתם ובחרתם את הפעילות הרצויה עבור לקוחותיכם, תוכלו ליצור לקוחות יקרים!  

 אתנו קשר בנייד או במייל לכל שאלה או בקשה נוספת.

 6921078-04–משרד   6555993-052מנהל שיווק והפקה   –עדי חיון 
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