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מושב עין יהב

מושב עידן
•חנהל'ה

•גרטרוד – יוגורטריה

•בר במדבר

לחמים ועוגות תוצרת בית ,ארוחות מפנקות לפתח
הצימר .בהזמנה מראש.
ענת 052-4260215

מושב חצבה

מסעדת גריל .בשרים ,דגים ותפריט מגוון בתאום
מראש .כשר ,ניתן לתאם חפלות בדואיות באוהל
בדואי וקייטרינג בשטח.
פיני  ,052-3338646יוסי 052-3205427 -

•שבילים במדבר

•ארומה
קפה ואספרסו בר ,מבחר סלטים ,כריכים ודברי מאפה
טובים .ממוקם בתחנת הדלק "עין חצבה".
08-9975151

ארוחות לזוגות וקבוצות בתאום מראש.
03-5004266

•בורגראנץ'

ארוחות העשויות עם המון אהבה ומותאמות לרצון
הסועדים .הארוחות מוגשות בכלי קרמיקה יפים
ומעוצבים .בתאום מראש.
מירב מרקס 054-6876383

09-9971336

•בית ספר שדה חצבה

• Moofa

ארוחת בוקר בסגנון בופה עם מגוון ירקות ,סלטים,
גבינות ,לחמים ,ביצים ועוד .ארוחות צהריים וערב
וארוחות ארוזות בתיאום מראש .מטבח כשר.

מסעדה ומקום בילוי לכל המשפחה .מאכלי ים לצד
חומוס ביתי ותבשילי קדירה חריפים .חצר גדולה ,חדר
סנוקר ומסכי טלוויזיה ענקיים.
052-8744402 ,08-6581119

בר במדבר

מירב מרקס  -קייטרינג ועוד

08-6581546/76
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• Fruit-Art
סלסלות פרי מעוצבות ,בר שייקים ומשקאות על
בסיס פירות ואלכוהול ,שולחנות קינוחים מעוצבים.
www.fruit-art.co.il | 052-3666513/283

•מירב מרקס – קייטרינג ועוד

ממוקם במתחם תחנת הדלק "עין חצבה".

גלידת יוגורט משובחת עם תוספות נפלאות תוצרת
בית .בחורף ,סחלב ומרק חם ועוד הפתעות מתחלפות
עם עונות השנה.
שעות פתיחה א'-ה' 15:00-21:00
שישי  ,11:00-19:00שבת 10:00-21:00 -
יעל 08-6528126 | 052-8814466

•

Deck Bar

אוכל איכותי במחיר עממי
המבורגרים מבשר טרי ,סטייקים ברמה גבוהה ,פלאפל
ביתי ,חומוס אסלי טרי ,סלטים ,טוסטים ,פיצות ועוד.
ממוקמים במתחם בריכת השחייה .לקבוצות – ארוחות
בוקר ,צהריים וערב מפנקות ,בהזמנה מראש.

Moofa

•רותם במדבר
אוכל ,אומנות וחקלאות .קייטרינג חלבי ל 30-עד
 300משתתפים .פרטים נוספים באתר.
רועי  | 052-2556076נעמי 052-8991127
www.rotembamidbar.co.il

•המטבח של יפעת
ארוחות צמחוניות או טבעוניות ,מוכנות באהבה.
בהזמנה מראש.
יפעת גולדשטיין 054-5234198

שעות פתיחה א'-ה' 12:30-21:30
שבת 18:30-21:30 ,12:30-14:30
יואב www.deck-bar.co.il | 052-3666638
* מומלץ להתעדכן בשעות הפתיחה
באמצעות הפייסבוק

דק בר

גרטרוד
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ספיר
•לה פריג'יטה

פיצרייה

•פיצרייה
פיצות דקות בהכנה ביתית ובעבודת יד עם מבחר
ירקות טריים ורוטב ביתי עשיר .הפיצרייה ממוקמת
במתחם אואזיס גדיש.
שגיא חרמוני 052-3666811

•מקדונלד'ס

•גמלייה
בר-קפה-מסעדה .מאהל אירוח באווירה ביתית,
התפריט מגוון ,ניתן לקיים במקום ימי הולדת,
אירועים ,כנסים ,מסיבות וסדנאות.
052-3666240 | 052-8612611

•מיקו סושי

ממוקם בתחנת הדלק "עין יהב".
054-2399124

•דברים של טעם
עוגות ,קישים ,מאפים לאירוח ולבית ,עוגות מעוצבות
לאירועים.
חגית  | 052-4260762יהודית 052-4260195
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אם בא לכם להתפנק באווירה דרום אמריקאית חמה
ולבבית ,התקשרו והזמינו ארוחת בוקר עשירה ,ארוחת
צהריים טעימה ,ארוחת ערב עם מגוון מנות בשריות,
צמחוניות וחלביות .ניתן להזמין קייטרינג לצימר או
להתארח בפרגולה הנעימה שלנו .בהזמנה מראש.
דני ומרתה 052-3666774 | 052-3666174

דברים של טעם

מגוון עשיר של מנות סושי ,מוקפצים ונודלס
למשלוחים או איסוף עצמי.
פתוח כל יום 12:00-21:00
דניאל 072-2365591 | 052-4726300

•פיצה פיצה

משק צאן

מושב צופר
•משק צאן
סדנה בת  4שעות בה לומדים כיצד מגבנים מחלב
גולמי .הכנת שלוש סוגי גבינה בטכניקות שונות,
אפיית לחם ביתי ,סלטים מירקות טריים ,מטבלים,
ביצים וקינוחים ,יין ,קפה וכיבוד קל .מתאים למבוגרים,
משפחות וקבוצות .בהזמנה מראש של  48שעות.
עדי אתרוג 052-3868909

•גן ירק
ארוחת בוקר מפנקת בגן הירק דרך נפלאה להתחיל
את היום .לחמים ,גבינות ,ביצים ,מאפים ביתיים
וירקות אורגנים היישר מהגינה ,פרחים ועשבי תבלין
בתה ריחני והכול בגן הירק באווירה קסומה ומיוחדת
בהזמנה מראש.
רונית אלעזרי 052-3666819

ורד אוהבת לבשל

•ורד אוהבת לבשל
ארוחות ביתיות עשירות ומפנקות מוגשות עם המון
תשומת לב ואהבה .בהזמנה מראש
ורד ברדה 052-3665948

•המטבח של פריי
סדנאות לבישול אוכל תאילנדי ל 6-משתתפים ויותר.
אוכל תאילנדי מוכן לקבוצות של  10סועדים ויותר,
באיסוף עצמי ובהזמנה מראש.
פריי שחר 052-3666199

•חאן דרך הבשמים
חאפלות בסגנון בדואי ,ארוחות ניגובים וארוחות
בוקר .בתיאום מראש.
נטע 052-3666476

כל סוגי הפיצה באפייה במקום ,באגטים טריים עם
מוקפצים והמבורגר אמריקאי .משלוחים לכל הצימרים
בערבה ואפשרות לאכול במרפסת.
072-2365592 ,055-8816560

לה פריג'יטה

גן ירק

המטבח של פריי
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שחרות
•חיים נעימים במדבר
ארץ ערבה

מושב פארן

צוקים
•אורסולה – בית קפה  -מסבאה
תפריט מגוון עם אוכל גרמני מסורתי ואוכל מקומי
טרי ועונתי.
08-6444421 ,052-6838449

•חאן אבירן
ארוחות בוקר וערב ביתיות .בהזמנה מראש.
052-3868938

•אחינועם מבשלת

www.ursula.co.il

•ארץ ערבה
מסעדת שף המגישה ארוחות בוקר בכל ימות השבוע.
ארוחות ערב ב"תפריט טעימות" מוגשות בימים
חמישי ,שישי ושבת .בהזמנה מראש בלבד.
אביעד ואורן 052-6060954
www.eretzarava.com

•מלבי צוקים

אוכל מבושל חם וטרי בהזמנה ,למשפחות ,יחידים
ואורחים בערבה.
052-4260681

•מתוקיס
מוצרי קונדיטוריה  -עוגות ,עוגיות ,שוקולדים וקישים
לאירועים או סתם לפינוקים ,סדנאות חווייתיות
בשוקולד ,ארוחות  take awayחלביות (מינימום 10
ארוחות) בתיאום מראש.
הילה שוורצמן 052-3666548

מלבי שמנת ביתי ,גלידה ,ברד וקפה.
ה'-א'  | 11:00-19:00רפאל 052-8991345

•יוגורטריה גרטרוד
גלידת יוגורט מפנקת בתוספת פירות העונה ,תוספות
תוצרת בית ורטבים .מרקים בחורף ועוד הפתעות.
052-5450800 , 052-8666036
www.gertrud-yogurt.co.il

באווירה קסומה של כפר במדבר בגינת התבלינים
מוגשות ארוחות בוקר וערב חלביות עם מגוון מאפים,
סלטים ,ריבות וגבינות תוצרת בית .ארוחות צהרים
בשריות עשירות למשפחות ,קבוצות ואירועים.
נעמה חיים 050-6325428 | 08-6371601

•המבשלת
ארוחות בוקר וערב בחצר הבית מול הנוף המדהים.
הארוחות מתאימות ל 2-עד  10סועדים .תפריט
צמחוני  /חלבי  /טבעוני או בשרי ,בהתאמה אישית.
אנדריאה פרץ 052-8256773

נאות סמדר
•פונדק נאות סמדר
בפינה ירוקה ומוצלת ,בנוף מדברי ,על אם הדרך
ממצפה רמון לאילת ,שוכן פונדק נאות סמדר.
ארוחות צמחוניות קלות המשלבות מוצרים מתוצרת
מקומית עם ירקות רעננים מהגינה ,קפה טוב ,עוגות
וגלידות יוגורט ביתיות ,מיצים ונקטרים אורגניים.
ניתן להתרווח באולם ממוזג בקיץ ומוסק לחימום
בחורף ,או לשבת בחוץ בגן הקסום ,בצל העצים ובריכת
מים קטנה .בחנות נמכרים כל המוצרים האורגנים
של נאות סמדר :זיתים ,גבינות עיזים ,נקטרים ,ריבות,
יינות ומוצרי טיפוח טבעיים .קבוצות בתיאום מראש.
שעות פתיחה א'-ה' 07:00-19:00
שישי וערב חג 07:00-15:00 -
שבת 08-6358180 | 12:00-18:00 -

בית התה בלוטן

קיבוץ לוטן
•בית התה
מבנה הבנוי מאדמה ,מיוחד וקסום ,ממוקם בגן
האקולוגי לארוחה טובה באווירה נעימה .תפריט
חלבי עשיר ומגוון המשתנה עם עונות השנה לפי
הצומח בגינה האורגנית הצמודה.
שעות פתיחה א'-ה' – 08:30-15:00
 ,19:00-23:00יום ו' – 08:30-13:00
054-9799048 | 08-6356935

קיבוץ קטורה
•קפה קולות
קפה משובח מבית קפה ג'ו ועוגות הגבינה
המפורסמות של טד פינקלשטיין .בבית הקפה ישנה
גלריית אמנים .ניתן להזמין ארוחות בוקר צהרים
וערב בחדר האוכל בקיבוץ.
08-6356658

יהל
•צל תמרים
חאן דרכים לבילוי והתרעננות בצומת קיבוץ יהל.
לרשות האורחים בית קפה-מסעדה מבית "קפה-
קפה" ,גלידריית "אלדו" ומסעדת בשרים מהירה "דרך
הבשרים" .חנויות  outletשל רשתות אופנים ,ספורט
ובגדי ים ,חנות לציוד מחנאות וטיולי וחנות נוחות.
08-6101185
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אורסולה

יוגורטריה גרטרוד פארן

פונדק נאות סמדר
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עוגות מעוצבות לאירועים
חאן המלך שלמה

קיבוץ יטבתה
•פונדק יטבתה
מסעדה חלבית ובשרית כשרה ,פתוחה  24/7למעט
שישי בערב .במסעדה  200מקומות ישיבה באולם
ממוזג וכ 150-במתחם המקורה.
קלות עד מלאות אירוח קבוצות לארוחות בופה
או הגשה.
בתפאורה מדברית ניתן להזמין ארוחות בוטיק
באתרים מדבריים מרהיבים בתיאום מראש.
לאורך כל הדרך ארוחות קלות כצידה להמשך
ההרפתקה.
נוסטלגיה בפה קינוח של גלידה ביתית מחלב טרי
יטבתה או סורבה מפירות העונה.

•גלידריית יטבתה
עם הטעימה הראשונית של הגלידה הכי ישראלית
אתם תרגישו חופש .הקסם מתרחש בטווח של
מאות מטרים בלבד .מהרפת ,למחלבה ,ישירות אל
הגלידרייה .כך הטריות נשמרת .והטעם? טעם יטבתה.
הבה נגלידה  -כי את גלידת יטבתה תוכלו למצוא
רק ביטבתה!

קיבוץ אליפז
•  - MIDבר קפה

•עוגות מעוצבות לאירועים
עוגות מעוצבות לאירועים ופיסול בבצק סוכר לכל
אירוע בקיבוץ יטבתה .בהזמנה מראש.
אביגיל 054-9799312

פארק תמנע

חלל ממוזג ,מרגיע ומפנק שעוצב בידי אומני הקיבוץ
וחצר מטופחת עם פינות ישיבה .אספרסו ,כריכים
וארוחה חלבית .ארוחות במגוון סגנונות לקבוצות בשטח.
08-6356230

קיבוץ אילות
•כפות תמרים

•חאן המלך שלמה
בלב הפארק ,מול אגם המים המלאכותי ,עומד בגאון
מבנה עגול ומיוחד המשמש כמסעדה וכחנות מזכרות.
במסעדה ניתן להזמין ארוחות ניגובים עשירות ,שתייה
קלה ,ארטיקים ,חטיפים ומשקאות חמים.
08-6316756

 - MIDבר קפה

מסעדה כשרה הצופה אל מפרץ אילת והרי אדום.
במסעדה  400מקומות ישיבה באולם ממוזג .ארוחות
בוקר ,צהריים וערב בתפריט עשיר ומגוון לקבוצות
ומשפחות .קייטרינג – אוכל לקחת הביתה בכל יום
שישי וערבי חג .ארוחות ערב שישי מסורתיות .סדנאות
שף .אירועים עד  500איש בכל מקום.
08-6358760

כללי
•הסעדה בחדרי האוכל הקיבוציים
		
קיבוץ יהל
קיבוץ לוטן
קיבוץ קטורה
קיבוץ אליפז
קיבוץ אילות

08-6357967
08-6356935
08-6356658
08-6356230
08-6358760

לקבוצות בתאום מראש .כשר.

•שוקו בר
פינוקי קפה ומשקאות חמים יטבתה ,טוסטים במגוון
לחמים ,ארוחות בוקר ישראליות ,ומנות חלביות ביתיות.
 08-6357449לקבוצות 054-9798491
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גלידת יטבתה

מסעדת "כפות תמרים"

מסעדת "כפות תמרים"
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