
 

 בגלילליר  – מסעדות

 ראש פינה –מסעדת רחמים ושמחה 
 . האש על הבשרים סוגי כל לצד, 0891 מאז הפועלת, כשרה בשרים מסעדת
 המיוחד המגע עם שטופלו ואיכותיים טריים גלם חומרי על דגש שמים אנו ובניו בשמחה

 . לדור מדור העובר שלנו
 סלטים מגוון בליווי משובחת בשרים ארוחת מוגשת עתיק אבן במבנה פינה ראש בלב

 תיכונית ים בשרים ארוחת מרכיבים יחד, מהטאבון הישר חמות לאפות וכמובן איכותיים
 .עוד של טעם המשאירה נשכחת בלתי חוויה סועדיםה עבור ויוצרים מושלמת

 
 חוות בת יער

בלב יער בירייה שבגליל העליון בין עצי האורן, נמצאת חוות בת יער. החווה מתמחה 
בהפקת פעילויות וטיולים לקבוצות , אירועי קונספט וסדנאות,  שילוב בין רכיבה על סוסים , 

 בע" שבחווה.טיולי ג'יפים וחוויה קולינרית מהמטבח הכשר של "אירועים בט
  טיולי סוסים 
  טיולי ג'יפים 
  סדנאות ומסלולי טיול 
   אירועים בטבע 
 מסעדה 

 
 
 

ר נקי וצלול והשלווה היא מקום שקט ונעים בחיק הטבע, האווי - מסעדת דג על הדן

הפסטורלית משתלבת עם צלילם של מי הנחל.  המסעדה מתפרסת על איים קסומים 
המוקפים במים הזורמים של הדן והחצבני. השולחנות ממוקמים בין עצי הדולב, התאנה 

אצלנו העיקר זה כמובן... הדגים. אנו מגישים    והערבה המשרים צל נעים ותחושה ירוקה.
 דגים טריים הגדלים ממש כאן, בבריכות הדגים הסמוכות למסעדה. מבחר עשיר של 

 
 

 * לא כשר מסעדת בשרים -מסעדת האנטר ההוס 

מביאים אליכם קונספט חדש של אווירת ציידים שנלקח מאגדה עתיקה.   האנטר האוסב
, ועל גריל עם נתחים עסיסיים ומשובחים וענקיים מבשר עגלה שנצרבים על אש גלויה

  העצים ההולנדי, שנמצא במרכז המסעדה.
 גי"שהמסעדה החדשה של השף באשיר סלימאן מכפר  חוויה קרינבורית מהאגדות

מביאה חדשנות אל הנוף הקולינרי שבצפון, עם חגיגה קולינרית לקרניבורים באשר הם. 
ים שיצא זה מתחיל כבר בכניסה אל תוך מבנה אבן מיוחד, שנראה בדיוק כמו בית צייד

ובה אתם הגיבורים של הסיפור. זה ממשיך עם כסאות עץ   מתוך אגדת עם עתיקה,
שמתכתבים עם האקססוריז שתלויים על הקירות: ראש של צבי, כובע צייד,   ענקיים,

  משקפת, תיק ציידים, רובים ועוד.
 
 
 

  בגלילליר  – ארוחות בוקר
 

, תמר ענפי סוכת היישוב בתי בין לה מוצנעת שם עמקה למושב מוזמנים אתם הסוכה של כרמלה

 יוצרים והאותנטיות הפשטות. וכריות מחצלות, ונייםצבע שטיחים, נעימות ישיבה פינות ובה, וקנים במבוק
 .אוירה

 של שילוב על נספר זה בערב, משה כרמלה י”ע המועבר שונה קצת וגם ומהנה מרגש מפגש לחוות בואו
 .היום בחיינו המסורתיות המלאכות

 היוגה את שימרו איך תראה ויישום הדגמה ידי ועל, ריקוד בעזרת האשה מעמד את תמחיש כרמלה
 .ביומיום בה משתמשים אנו ואיך בעבר הפילאטיסו

 

 המארחים סואעד וזאדה זיאד של בביתם אותנטית בדואית אירוח חווית מרכז האירוח הבדואי

 .המלך כיד ולארוחה הבדואים חיי על להרצאה מסורתי בדואי ובאוהל ביתם בחצר
 .בישול סדנאות וכן • בשטח גישוש סדנאות •  ליקוט ותסדנא • : זיאד מקיים בנוסף
 .והיום אז ישראל בארץ והשתלבותם תימן עולי של מנהגים על נדבר
 ואותנטית טעימה ובארוחה בריקודים נקנח

  .לימונדה של גדולה ארה’וג, עלים תה, קפה, תמרים חטיפי חופשי באופן מוגשים
 


