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השף הצעיר

דומינוס .למכורים כמונו

צילום :אסף פרידמן
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רשת פיצה דומינוס משיקה סדנת
אפיית פיצות מיוחדת לילדים
אי אפשר לסיים את החופש הגדול בלי להתייחס
לפיצה  -המאכל האולטימטיבי לילדים .אצלנו
במשפחה מכורים לפיצה של דומינוס .למרות שאנחנו
רק ארבעה נפשות במשפחה ,אנחנו מזמינים בסוף
השבוע לפחות שלושה מגשים ואת מה שנשאר (אם
נשאר) מחלקים לשכנים או מקפיאים ומחממים
במהלך השבוע.
אם גם הילדים שלכם אוהבים פיצה תשמחו לגלות
שדומינוס מציעה סדנת “שף הפיצה הצעיר” .בסדנה
לומדים הילדים לאפות פיצות במטבח של הסניף,
בוחרים את כל התוספות ומשלבים את זה עם הגבינה
והרוטב .אחר כך ,בליווי צמוד של עובדי הסניף,
מכניסים את הפיצות לתנור.
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דניאל קרן

תאוות בשרים

סניף “אגאדיר” בקניון דרורים
מציע שפע של מנות איכותיות

כמו גדולים

יום בהיר של קיץ .הילדים רעבים להמבורגר טוב,
אז קפצנו לסניף החדש של “אגאדיר” בקניון
דרורים.
הסניף גדול ,מטופח ,מעוצב ומושקע .נעים לשבת
בחוץ ,אבל אנחנו בחרנו לשבת בפנים בשביל להיות
קרובים למוקד ההתרחשות.
כחובב בריאות ויתרתי על הלחמנייה ובחרתי בתוספות
בריאות שמוגשות על מצע של שעועית ירוקה בתיבול
פשוט .ניתן לגוון את מנות ההמבורגר בתוספות כמו
חזה אווז ,פרמז’ן ,חציל ,בולגרית ,פלפלים חריפים
וגוואקמולי.
הילדים חלקו מנת המבורגר ושניצלונים (היה קל לחלוק
מכיוון שהמנה כוללת שני המבורגרים קטנים במקום
אחד גדול שנוזל כולו מהלחמניה) .לקינוח הם התענגו
על ה”ארטיק של אגאדיר” ועל “ממתק אגאדיר”  -שתי
מנות מתוקות ,תרתי משמע .עוד לפני שהגענו לאוטו
הילדים שאלו מתי חוזרים שוב .זה אומר הכל ,לא?

*

מצ’יפס בקטשופ ועד שניצלונים וסלט מכרטיסיית החתמות ועד
פלייסמנט צבעוני רגע לפני שהחופש הגדול מסתיים קבלו את
המסעדות ובתי הקפה שמציעים את ארוחת הילדים הטעימה ביותר

*

החופש הגדול בעיצומו וכמו בכל
חופש הילדים מחפשים הרפתקל
אות ואטרקציות – לרוב במקומות
הומי אדם ורעש .אחרי הבריכה ,הבאולינג
והקולנוע ,מגיע הרגע שהילדים מבקשים
לאכול בחוץ .כאן מתחילה הדילמה הגדול
לה :ללכת על האופציה הזולה על חשבון
הערך התזונתי ,או לקחת משכנתה בשביל
ארוחה מזינה וטובה.
כדי לעזור לכם להחליט יצאנו לבדוק
מה יש למסעדות ובתי קפה באזור להציע
לילדים – מפיצה ועד המבורגר איכותי.
מסלט ירקות ועד פסטה .בתיאבון.

רפי תמים

קפנטו ,רמת השרון

“אגאדיר“ בדרורים .מטופח ומושקע

פריחת הסלטים

רשת קפנטו משיקה סלט תורמוסים,
רשת  Blackמשיקה סלט סלק אדום
רשת קפנטו משיקה תפריט קיץ עם מנה מיוחדת
וטעימה  -סלט עוספייה .הסלט כולל תורמוס חם,
פלפל קלוי ,עלי בייבי ,אורוגולה ,גבינה צפתית ,זיתי
קלמטה ,ממרח טחינה ,לאבנה ,ושמן זית אורגנו.
רשת  Blackמשיקה החודש סלט סלק עם גבינת
קממבר אגוזים .המנה החדשה מציעה סלט
קייצי ומרענן הכולל עלים ירוקים ,סלק,
קרוטונים חמים עם גבינת קממבר
אגוזים מותכת ותפוחים חמצמצים.

רפי תמים
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סלט
תורמוסים.
היישר
מעוספייה

תפריט הילדים של רשת קפנטו מגוון
מאוד וכולל בין היתר ארוחת בוקר (ביצים,
ירקות ,גבינות ,שוקולד נוטלה ושתייה),
ספגטי וטוסט מקופלת (קרואסון במילל
וי מקופלת) .כל ילד (עד גיל  )12מקבל
“כרטיס החתמות” שמזכה אותו בהטבות
ומנות חינם .בנוסף ,לילדים מוצעים פלייל
סמנטים עם ציורי צביעה ,חידות ותשבצים.
לרשת סניפים רבים באזור .אנחנו הגענו
לסניף הוותיק ברמת השרון.
ההתרשמות שלנו :הארוחה גדולה
ועשירה .הכריכים טעימים .הילדים התלהל
בו מהפלייסמנט עם הצבעים ,מה שנותן
להורים אפשרות ליהנות בשקט מהארול
חה ,וליקקו את האצבעות אחרי הטוסט
מקופלת.
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טאסוס .רק עם קטשופ
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אילן’ס ,רננים

המיוחד הוא חוברת צביעה וקעקוע.
ההתרשמות שלנו :הטעם והאיכות של
רשת  Blackמחלחלים היטב גם לארוחת
הילדים .המוצרים טריים וטעימים מאוד.
הילדים נהנו מחוברת הצביעה ,שנתנה להם
תעסוקה לאורך כל הארוחה.

בסניף אילן’ס בקניון רננים מצאנו מנת
ילדים קטנה הכוללת כריך ושוקו.
את המילוי של הכריך תוכלו לבחור מבין
מגוון גדול של מילויים בתפריט .אנחנו
בחרנו בכריך עם גבינה צהובה,
חמאה וירקות טריים.
אדיסון ,רעננה
שלנו:
ההתרשמות
מסעדת אדיסון מציל
הכריך היה טעים מאוד ,אך
עה להורים מבצע
קטן למדי .זה אומר שאם
מעניין :על כל מנה
לילד שלכם יש תיאבון
שיזמינו ההורים יקבל
מפותח מאוד יש סיכוי גדול
שהוא לא ישבע מהארוחה .קפנטו .ללקק את האצבעות
לו הילדים מנת ילדים
זהה (מוקטנת) בחצי המחיר,
השוקו מתוק ומרענן.
בתוספת שתיית ילדים .בין המנות :השניצל
טאסוס ,הוד השרון
המפורסם ,סלטים ופסטות.
ההתרשמות שלנו :המנות טעימות
במסעדת טאסוס בהוד השרון הילדים
מקבלים מנה בסיסית שכוללת שניצלונים ,מאוד ,משביעות .הטריות ניכרת היטב
במנה שמעוצבת כמו מנה של הגדולים.
צ’יפס ,ירקות חתוכים ושתייה קלה.
ההתרשמות שלנו  :השניצלונים מוצ�ל
חים מאוד במרקם ובטעם .הירקות ,שהונחו אנג’לינה ,הוד השרון
ארוחת בוקר לילדים כוללת ביצים ,סלט,
מתחת לשניצלונים ,ספגו המון חום ,דבר
שפגם בהנאה מהם .הצ’יפס היה טעים ,אבל לחם ,ריבה וגבינה .לארוחת הצהריים והערב
מוגשות פסטה ברוטב עגבניות ,שניצל עם
רק בתוספת קטשופ ולא בפני עצמו.
פירה או צ’יפס ,המבורגר בלחמניה עם צ’יפס
 ,Blackכפר סבא
ולקינוח גלידת וניל ברוטב שוקולד.
ההתרשמות שלנו :השף של אנג’לינה
רש ת  Blackמציעה לילדים שלל או�פ
ציות טעימות ומזינות .עוף טרי בצורת הצליח להפוך מנת ילדים פשוטה לחגיגה
נחשים עם צ’יפס ותירס ,קיד בורגר עם של גורמה .הילדים נהנו מהפסטה ,טרפו את
צ’יפס או פירה .הארוחה מגיעה עם שתייה הצ’יפס וליקקו את האצבעות מהגלידה.
דניאל קרן
קלה ,מזרק שוקולד או כדור גלידה .הבונוס

אנג‘לינה .גורמה לקטנים
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אדיסון .בזכות הטריות
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אילן'ס .תיאבון קטן

