
  8102 סולם יעקוב דוכנים מחירים ושעות פתיחה

 

 במת מדשאה

 ₪  02טובורג  שליש /קרלסברג –בירה מחבית 

 ₪  5021 –שתיה קלה 

 ₪  52 -תירס 

 שלגונים 

   שעת פתיחה  בתאום למופעים בבמה 

 ועד המופע האחרון בבמה  01:11שישי ושבת מהשעה 

 קפיטריה

 ₪  02 –בירות שליש 

 ₪  5021  -שתיה קלה 

 ₪    521 –מים מינראליים 

 ₪  5021/ 52  -קפה לפי הגודל 

 ₪  02 –כריכים צמחונים 

 ₪ 02  –סלטים צמחונים 

 ועד חצות  08:11חמישי : שעות פתיחה  

 ועד חצות  10:11שישי 

  88:11ועד  10:11שבת 

 אוהל המלון 

 ₪ 02-בר שייקים 

 ₪  02 –וואפל בלגי 

 ₪  51 –ברד 

 ₪  52/5021לפי גודל  –קפה 

 ₪  ?     או שוקולד/ה דרוזית לבנה תפי

 ₪  521מים מינראלים  

 ₪  5021  -שתיה קלה 

 ₪  51 -חנון רסק וביצה  'ג

 ₪  02 –בורקס פינוקים ביצה טחינה מלפפון חמוץ ורסק 

 ₪  52 –מאפה מתוק 

 ₪  521כדור גלידה 

 שעות פתיחה 

 עד סיום המופעים  00:11חמישי 

 עד סיום המופעים  12:11שישי 

 עד סיום המופעים  10:11שבת 

 



 מזנון בריכה 

 ₪  5021  -שתיה קלה 

 ₪    521 –מים מינראליים 

 שלגונים 

 כה ילפי שעות פעילות הבר

 

 במה מרכזית 

 ₪  51 –פיצה במבחר תוספות 

 ₪  02 –בירות שליש 

 ₪  5021  -שתיה קלה 

 ₪    521 –מים מינראליים 

 ₪  01 –בירה גינס שליש 

 ועד סיום המופעים  81:11: חמישי 

 ועד סיום המופעים    81:11: שישי 

 ועד סיום המופעים  01:11: שבת 

 

 מעדנית גן האירועים 

 : כריכים 

 ₪  51אנטרקוט /בריסקט 

 ₪  52חזה עוף 

 : סלטים 

 ₪  02: סלט ירוק 

 ₪  52אנטרקוט /סלט חזה עוף 

  88:11עד  02:11חמישי 

 88:11עד   08:11שישי 

 00:11עד  08:11שבת 

 

 שניצבורגר בגן האירועים

 ₪  52 –שניצל בכריך 

 ₪  52  -המבורגר 

 ₪  51יפס 'צ+ דג מצופה 

 ₪  02  - נקניקיה

 ₪  51 -  יפס'צ

  88:11עד  02:11חמישי 

 88:11עד   08:11שישי 

 00:11עד  08:11שבת 



   

 עוף בכפפות בגן האירועים 

 ₪  12עוף שלם מפורק בתוספת תפוח אדמה אפוי  

 ₪  01 חצי עוף מפורק ותפוח אדמה אפוי 

 ₪  02ח "י 51    ילי'ם בציכנפי

  88:11 08:11 –שישי 

  00:11 08:11 –שבת 

 

 הצמחונית 

 ₪  02 –צלחת חומוס  

 לתוספת   ₪  1 –בצל מטוגן /גרגרים /פיטריות /פול  –תוספות 

 ₪  52 חמשוקה

 ₪  01קוסקוס ומרק  

  88:11עד  02:11חמישי 

 88:11עד   08:11שישי 

 00:11עד  08:11שבת 

 

 עמדת וואק 

 ₪  02 –צמחוני מבחר ירקות ונודלס

 ₪  52חזה עוף מוקפץ ונודלס 

 ₪  02אורז מאודה עם ירקות 

 ₪  02יחידות  0     אגרול

  88:11 08:11 –שישי 

  00:11 08:11 –שבת 

 

 עמדת שתייה בגן האירועים 

 ₪  02 –בירות שליש 

 ₪  5021  -שתיה קלה 

 ₪    521 –מים מינראליים 

 ₪  01 –בירה גינס שליש 

 ₪  52 –מאפה מתוק 

 ₪  5021 / 52  -קפה לפי הגודל 

  88:11עד  02:11חמישי 

 88:11עד   08:11שישי 

 00:11עד  08:11שבת 

 


