
 

 

   יאפא- בדהאופציות אירוח 

)"אירוח" בערבית(   יאפא  לחוויה    -דה  קבוצות  אירוח חדש בשוק הפשפשים, המארח  בית 

אותנטית יפואית  קשתות    דה.  תרבותית  תקרת  בעל  ייחודי  עות'מאני  במבנה  שוכן  יאפא 

ושל הנשים הפועלות בו    שלנוכמתחם חאן למבקרי יפו. הסיפור    19-ששימש בסוף המאה ה 

 יחשוף אתכם לסיפור של יפו כעיר רב תרבותית מלאת ניגודים וחן.  

במה לנשים היפואיות ולסיפור    , ניתןוהמורשת המקומית  סיפור התרבות  את  נחשוף  בביקור

 לאירועים משפחתיים, חברתיים או ארגוניים. מתאים  האירוחונקדם תעסוקת נשים. שלהן 

 האירוח.   שעותהמקום נסגר עבור הקבוצה כאירוח פרטי לאורך כל 

 אירוח דה יאפא עם כיבוד קל בשילוב הסיפור והשיח

מבנה   תשולב עם תוכן מרתק באוירמפגש של קבוצה בדה יאפא סביב כיבוד קל ואותנטי מ

  ונאזין ,  של מעמולים  דיוואן, עם קפה/תה צמחים וקינוח מסורתיב  פגשהעות'מנית. נימהתקופה  

סיפור החאן העתיק והסיפור היזמי מעורר ההשראה העומד מאחורי דה יאפא , כולל שיח  ל

 . שעההמפגש הכולל הוא כ . משךפתוח על החיים ביפו, מנקודת מבט נשית

 .  למשתתף  ₪  48עלות המפגש  

 משתתפים.  20מינימום 

 אירוח דה יאפא לארוחת  צהריים / ערב 

מפגש ואירוח של קבוצה בדה יאפא סביב ארוחה עם שפע של  מאכלים מגוונים  מהמטבח 

הערבי. נקבל את פני הקבוצה בחלל המרכזי, בישיבה סביב שולחנות גדולים תהנו מארוחה  

נעבור   יפואית אותנטית. בסיום הארוחה  אווירה  והמקום, עם  מלאה מלווה בסיפור המבנה 

 .  קפה/תה צמחים וקינוח מסורתי עםלמתחם האירוח של הדיוואן 

להאזין   האפשרות  העומד  לניתנת  ההשראה  מעורר  היזמי  והסיפור  העתיק  החאן  סיפור 

   כחלק מהאירוח.  מאחורי דה יאפא 



 

 

 למשתתף "ח ש  140 עלות המפגש כולל הארוחה

 למשתתף   ₪ 170תפריט משודרג עלות המפגש עם 

 ( בהמשך תפריטיםה 3)מצ"ב    למשתתף₪  95מחיר  בופהתפריט עלות המפגש עם 

 לאירוח משתתפים 20מינימום המחיר הוא ל

 .  כשעתייםמשך המפגש הכולל הוא 

    - לקבלת המקום אחרי שעות האירוח,  לשעות נוספות מעבר לזמן האירוח המוצע  * 

 תוספת מחיר על כל שעה נוספת )בתיאום מראש בלבד(. יש     

 ניתן להוסיף סדנאות, מופעים והרצאות בתוספת תשלום  **

 לאירוע או מפגש.   החלל בלבד את*** ניתן להשכיר 

 המחירים כוללים מע"מ. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   פריט לאירוח קבוצה ת

 מנות פתיחה 

 פלטת מאפים עם תרד / פיתות עם זעתר בלדי 

 באמצע השולחן    סוגי סלטים מגוונים 3

 , סלט עגבניות פיקנטי פתוש, חציל בטחינהכדוגמת  

 

 מנות עיקריות 

 ~ מסחן~

( בבישול איטי בתנור על מצע פיתה עיראקית מלאה בבצל מטוגן בשמן  פר סועד  1שוקיים של עוף )  

 (. סועדים  4 -פיתה גדולה ל ) זית עם הרבה סומאק ומעוטרת בשקדים קלויים

 

 ~ סינייה בטחינה~

מעוטר בפלחי  כופתא של בשר טחון עסיסי עשוי בתנור על מצע של רוטב טחינה חם בטעם לימוני, 

   תפוח אדמה ובצנוברים 

 

 ~ אורז בוכרי ~

 )טבעוני( על בסיס אורז עם פלחי גזר וגרגירי חומוס מתובלן עם קינמון ועוד מגוון תבלינים 

 ~ במיה~

 תבשיל במיה ברוטב עגבניות עשיר וארומטי )מנה טבעונית(

 קינוח מסורתי  

 קפה ערבי/ תה נענע עם  

 בעיצוב המסורתי במתחם הדיוואן  הקינוח והקפה יוגשו 

 סועדים(  20מנימום  ₪ לסועד )בקבוצה של  140*מחיר 

 

 **שתיה קלה לא כלולה במחיר 

 ₪ לבקבוק 15ל' במחיר של  ₪1.5 לאדם או בקבוקי שתיה של  10שתיה אישית במחיר של 

 משפחתית או אישית בתוספת תשלוםכנאפה שדרג את הקינוח עם ** ניתן ל

 



 

 

 משודרג לאירוח קבוצה תפריט 

 פלטת מאפים 

 מאפי סבאנח )תרד( / פיתות עם עלי זעתר בלדי 

 

 פלטת קובה במלוי בשר טחון

    סוגי סלטים מגוונים 4

 , סלט עגבניות פיקנטי, טבולה פתוש, חציל בטחינהכדוגמת  

 

 מנות עיקריות 

 ~ פחאד ג'אג' מחשי~

  בבישול איטי בתנור  ,באורז ובשר טחון מתובלים   ות)בלי העצם( ממולא   עסיסיות  כרעיים עוף

 ~ סינייה בטחינה~

כופתא של בשר טחון עסיסי עשוי בתנור על מצע של רוטב טחינה חם בטעם לימוני, מעוטר בפלחי  

   תפוח אדמה ובצנוברים 
 

 ~ אורז בוכרי ~

 על בסיס אורז עם פלחי גזר וגרגירי חומוס מתובלן עם קינמון ועוד מגוון תבלינים מיוחדים  

   )מנה טבעונית( 

 ~ במיה~

 תבשיל במיה ברוטב עגבניות עשיר וארומטי )מנה טבעונית(

DESSERT 

   ~ קינוח מסורתי~ 

 קפה ערבי/ תה צמחים 

 בעיצוב המסורתי הקינוח יוגש יחד עם קפה ותה צמחים במתחם הדיוואן 

 (סועדים 20 מנימום   לסועד )בקבוצה של ₪ 170*מחיר 

 כלולה במחיר לא *שתיה קלה *

 משפחתית או אישית בתוספת תשלוםכנאפה שדרג את הקינוח עם ** ניתן ל



 

 

 תפריט בראנץ' בופה 

 ~ פלטת מאפים  ~

 פיתות עם עלי זעתר בלדי  /סבאנח )תרד(    משולשי

 

    ~ סוגי סלטים מגוונים 3~

 סלט עגבניות , , זיתים בלדיפתוש, חציל בטחינהכגון 

 

 מנות עיקריות 

   ~לף מסחאן  ~

 ומושחמת בתנור , פיתה סאג' דקה מגולגלת עם נתחי עוף מוקפצים עם הרבה בצל וסומק

    טבעונית ( )ניתן להחליף במנה  

 ~   אורז בוכרי יפואי~

 וגרגירי חומוס מתובל עם קינמון ועוד מגוון תבלינים מיוחדים   על בסיס אורז עם פלחי גזר     

 ( במג'דרה בורגול החליף לניתן גם    - )מנה טבעונית

 ~ במיה~

 )מנה טבעונית(תבשיל במיה ברוטב עגבניות עשיר וארומטי  

 

   ~ קינוח מסורתי~ 

 ערבי/ תה צמחים עם קפה 

  

 בעיצוב המסורתי  הקינוח יוגש יחד עם קפה ותה צמחים במתחם הדיוואן 

 משתתפים(  20 מנימום   )לקבוצה של לסועד ₪ 95*מחיר 

 

 כלולה במחיר לא *שתיה קלה *

 לבקבוק ₪ 15ל' במחיר של  1.5לאדם או בקבוקי שתיה של  ₪ 10תיה אישית במחיר של ש

 


