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סלסלת פיקניק

, מעדני פריהמכילה ,סלת פיקניק מהודרת ונוחה לנשיאהסל
ליום קייצי בפארק או לארוחה . ממרחים פיקנטיים ויין משובח

.מפנקת על שפת הים

ל"מ750גליל עליון , רקנאטי, סובניוןקברנה , יין אדום●
תרומה  )מ  עבודת יד  של עמותת אנוש "ס100/150מפת פיקניק בגודל●

(לקהילה
גרם320, רוטב דבש שום ושמן זית●
גרם320, מרינדה דבש בוטנים וקארי●
גרם200, טחינה אתיופית אורגנית משומשום מלא●
גרם200, חמאת בוטנים עם סילאן טבעי●
גרם190, ממרח ארטישוק●
גרם250, דבש מפרחי הדרים●
גרם250, ממרח סילאן שוקולד ואגוזי לוז●
גרם140, ממרח עגבניות מיובשות●
גרם140, ממרח פסטו בזיליקום וקשיו●
גרם120תות וניל /יר'ינג'מעדן דבש לימון ג●
גרם100, ממרח בטעם חלבה עם טחינה מלאה●
גרם125סילאן ישראלי טבעי ●
גרם60, ממרח סילאן שוקולד קלאסי●
גרם100, שכולו טוב, שוקולד חלב בתוספת אגוזי לוז●

מ"מע+ ₪ 377–מחיר



שקמה

רטבים על בסיס  -סלסלת קש יוקרתית עם מיטב מוצרי המשק 
וממרחים שישדרגו את ארוחות  , מובחריםדבשים, סילאן ודבש

.מתנה שכל מארח ישמח לקבל. החג

ל"מ750גליל עליון , רקנאטי, סובניוןקברנה , יין אדום●
ל"מ500, שמן זית ישראלי כתית מעולה●
גרם360, ללא תוספת סוכר, טהור100%רוטב רימונים ●
גרם350, מרינדה סילאן תפוזים●
גרם250, ללא תוספת סוכר, תמרים100%סילאן ישראלי ●
גרם200, טחינה מתובלת בזעתר●
גרם250, ממרח תמרים אגוזים וקינמון●
גרם240, ר'ינג'מעדן דבש לימון ג●
גרם250, ממרח בצל מקורמל●
גרם250, מפרחי קוצים/דבש מפרחי שיזף●
גרם140, ממרח עגבניות מיובשות●
גרם  120מרקחת אוכמניות ●
גרם120מרקחת תות שדה ●
גרם60, ממרח סילאן שוקולד ואגוזי לוז●
גרם60, ממרח בטעם חלבה עם טחינה מלאה●
גרם100, שכולו טוב,שוקולד חלב קלאסי ●

מ"מע+ ₪ 320–מחיר ללקוח 



רימון

התיבה מכילה מעדנים . תיבת עץ עם מכסה מנעול בגימור אלגנטי
מתנה ייחודית שתפתיע את  . וממרחים ממגוון מוצרי המשק

.אהובכם ויקיריכם

ל"מ500, שמן זית ישראלי כתית מעולה●
גרם350, רוטב דבש רימונים ללא תוספת סוכר●
גרם250, ממרח תמרים אגוזים וקינמון●
גרם120, מעדן דבש פטל ורדים●
גרם100, ממרח בטעם חלבה עם טחינה מלאה●
גרם125, תמרים100%סילאן ישראלי ●
גרם100, ממרח סילאן שוקולד קלאסי●
גרם60, דבש טהור מפרחי בר●
גרם190, ממרח עגבניות מיובשות●
גרם190, ממרח לימונים כבושים●
גרם190, ממרח ארטישוק●
גרם120, מרקחת תאנים●
גרם100, שוקולד מריר שכולו טוב●

מ"מע+ ₪ 258–מחיר



סלסלת מעדנים

הסלסלה  . סלסלה מרופדת בבד משובץ עם ידיות מתקפלות
לצד יין אדום ומארז  , מכילה ממרחים מהודרים וחליטת תה

.מתנה יפיפייה לחבר יקר. שוקולד מפנק

ל"מ750יקב ירושלים , קברנה סוביניון, יין אדום●
גרם190, ממרח פסטו בזיליקום וקשיו●
גרם190, ממרח לימונים כבושים●
גרם30, חליטת תה ארץ ישראלית●
גרם250, ממרח סילאן שוקולד קלאסי●
גרם200, טחינה אורגנית משומשום אתיופי●
גרם120, תות/מרקחת אוכמניות●
גרם140, טחינה זעתר משומשום אורגני●
גרם60, דבש טהור פרחי בר●
גרם60, תמרים100%סילאן ישראלי ●
גרם100, שכולו טוב, שוקולד חלב בתוספת חמוציות וקשיו●

מ"מע+ ₪ 198–מחיר



ארגז מטעמים

ארגז עץ עבודת יד המכיל מוצרי משק מובחרים שישדרגו את שולחן החג 
.לצד קינוח מפנק של יין ושוקולד, שלכם

ל"מ750יקב ירושלים , סוביניוןקברנה , יין אדום●
ל"מ500, שמן זית ישראלי כתית מעולה●
גרם320, ללא תוספת סוכר, ר מוקפץ'ינג'רוטב סילאן וג●
גרם100, ממרח סילאן שוקולד קלאסי●
גרם250, דבש טהור מפרחי בר●
גרם190, ממרח פסטו בזיליקום וקשיו●
גרם190, ממרח לימונים כבושים●
גרם60, ממרח סילאן שוקולד ואגוזי לוז●
גרם60, ממרח בטעם חלבה עם טחינה מלאה●
גרם100, שכולו טוב, לבן קלאסי/שוקולד חלב●

מ"מע+ ₪ 196–מחיר 



לימון

:המכיל, מ"מ330/290מארז מזוודה דקורטיבי במידות 

ל"מ750, יקב ירושלים, סובניוןיין אדום קברנה ●
ל"מ500, שמן זית כתית מעולה●
גרם320, רוטב דבש שום ושמן זית●
גרם320, ילי רימונים'מרינדה דבש צ●
גרם140, ממרח עגבניות מיובשות●
גרם140, ממרח פסטו בזיליקום וקשיו●
גרם60, דבש טהור פרחי בר●
גרם60, מעדן דבש בטעמים לבחירה●

מ"מע+ ₪ 160–מחיר



שיזף

הארגז מכיל . מלא בכל טוב, ארגז עץ קומפקטי עבודת יד
לפתיחה נהדרת של השנה  –מעדנים על בסיס דבש ורימונים 

.החדשה

גרם320, ללא תוספת סוכר, ילי ורימונים'מרינדה דבש צ●
גרם190, ממרח עגבניות מיובשות●
גרם200, טחינה מתובלת בעמבה●
גרם190, ממרח ארטישוק●
גרם125, דבש טהור פרחי בר●
גרם120, ר'ינג'לימון ג/מעדן דבש תות וניל●
גרם120, תפוחים דבש וקינמון/תאנים/מרקחת תות שדה●
גרם100, חמאת בוטנים עם סילאן טבעי●
גרם35, שכולו טוב, פינגרס שוקולד לבן●
גרם35, שכולו טוב, פינגרס שוקולד מריר●

מ"מע+ ₪ 152–מחיר



הרדוף

:המכיל, מ"ס33/29מארז מזוודה דקורטיבי במידות 

ל"מ750יקב ירושלים , סוביניוןקברנה , יין אדום●
ל"מ500, שמן זית ישראלי כתית מעולה●
גרם250דבש טהור פרחי בר ●
גרם190, עגבניות מיובשות/פסטו/ממרח פיקנטי לבחירה ●
גרם250, מעדן פרי תות שדה ללא תוספת סוכר●
גרם60, ממרח בטעם חלבה  עם טחינה מלאה ●

מ"מע+ ₪ 125–מחיר



כליל החורש

:המכיל, מ"ס42/16/8מארז מזוודה מהודר במידות 

ל"מ500, שמן זית ישראלי כתית מעולה●
גרם250, תפוחים דבש וקינמון/מעדן פרי תאנים●
גרם220, ממרח בטעם חלבה עם טחינה מלאה●
גרם250, דבש טהור פרחי בר●

מ"מע+ ₪ 82–מחיר



שיטה

:המכיל, מ"ס19/27/7מארז מזוודה דקורטיבי במידות 

רוטב לבחירה/ל"מ250, שמן זית ישראלי כתית מעולה●
גרם240, ר'ינג'לימון ג/מעדן דבש פטל ורדים●
גרם250, מעדן פרי תאנים●
גרם220, ממרח בטעם חלבה עם טחינה מלאה●
גרם220, חמאת בוטנים עם סילאן טבעי●

מ"מע+ ₪ 81–מחיר



תות

:המכיל, מ"ס42/16/8מארז מזוודה מהודר במידות 

ל"מ750יקב ירושלים , קברנה סוביניון, יין אדום●
ל"מ250, שמן זית ישראלי כתית מעולה●
גרם250, דבש טהור פרחי בר●

מ"מע+ ₪ 75–מחיר

,  שכולו טוב, מריר בתוספת אגוזי לוז/ניתן להוסיף שוקולד חלב*
*בתוספת תשלום-גרם 100



לוטם

:המכיל, מ"ס30/16מארז מזוודה מאוייר במידות 

גרם320, ילי'ר וצ'ינג'מרינדה דבש ג●
גרם320, רוטב דבש חרדל●
גרם250בצל מקורמל /גרם190ממרח פסטו בזיליקום וקשיו ●
גרם220, חמאת בוטנים עם סילאן טבעי●

מ"מע+ ₪ 75מחיר 



רותם

:המכיל, מ"ס36/6.5גליל מתנה מאויר במידות 

גרם100, ממרח חלבה עם טחינה אורגנית מלאה●
גרם100, טבעיסילאןחמאת בוטנים עם ●
גרם100, לוז/ממרח שוקולד קלאסי●
גרם120, מעדן דבש בטעמים לבחירה●

מ"מע+ ₪ 61–מחיר

יחידות  200ניתן למתג את הגליל מעל *



TASTE OF ISRAEL

:המכיל, מ"ס36/6.5גליל מתנה מאויר במידות 

גרם100, שוקולד לוזסילאןממרח ●
גרם125, דבש טהור מפרחי בר●
גרם120, תמרים100%ישראלי טבעי סילאן●

מ  "לפני מע55–מחיר

:המכיל, מ"ס36/6.5גליל מתנה מאויר במידות 

גרם60, לוז/ שוקולדקלאסיסילאןממרח ●
גרם60, דבש טהור מפרחי בר●
גרם60, תמרים100%ישראלי טבעי סילאן●
גרם60, טבעיסילאןממרח חלבה עם ●

מ  "לפני מע50–מחיר 



תפוז

:המכיל, מ"ס40/8/8מארז קרטון מאויר במידות 

גרם240, ר לימון'ינג'מעדן דבש ג•
גרם240, מעדן דבש חלפיניו בחריפות מעודנת•
גרם240, מעדן דבש פטל ורדים•
•

מ"מע+ ₪ 51–מחיר



תפוז

אזוב

:מ  המכיל"ס22/8/4.5מארז מזוודה דקורטיבי במידות 

מ "לפני מע₪ 34-מחיר 



תפוז

שקדייה

:  מ המכיל"מ220/55/55שקוף במידות , מארז מגירה

גרם100, ממרח חלבה עם טחינה אורגנית מלאה•

גרם100, חמאת בוטנים עם סילאן טבעי•

גרם125, דבש בטעמים  לבחירה•

מ  "לפני מע₪ 33מחיר 



מתנה מהלב

:מ המכיל"מ105/105/70במידות , מארז מתנה

גרם250, דבש זנים לבחירה•

מ"מע+ ₪ 27–מחיר מומלץ לארגון 

-אופציה נוספת
גרם 125דבש טהור פרחי בר •
גרם100, ממרח בטעם חלבה עם טחינה מלאה•



מארז קערת תפוח עם דבש 

:קערת זכוכית בצורת תפוח המכילה

גרם60, דבש טהור מפרחי בר•
מקל עץ לדבש•

מ "לפני מע₪ 33–מחיר 



כשרות

כשרויות✓
סדרת מעדני  , כשרות בעלז-סדרת הממרחים הפיקנטיים. בדץ רובין ורבנות מודיעין-רובם. כל המוצרים כשרים✓

רבנות מודיעין-בהשגחת חתם סופר סדרת מוצרי הכוורת-הפרי

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה  
grumans@giveaway.co.il


