
חגית לידרור -  052-6464884
 .RAW סדנאות בישול טבעוני קליל, מפנק ובריא לזוגות משפחות וקבוצות. סדנאות שוקולד וקינוחי

שוקולד וקינוחי RAW טבעוניים בהזמנה. ארוחות בוקר מפנקות עד הצימר/באיסוף עצמי. הכל בשפע ובהתאמה אישית. 
...................................................................................................................................

עיוני - מעיין ירדני 053-2289317
ארוחת שף מוקפדת דגים נאים, פירות ים בשילוב פסטות, בשרים מהכפר, ירקות וגבינות מהשוק 

המקומי והכל אצלכם בבית. המקומי והכל אצלכם בבית. 
...................................................................................................................................

ענבר גל 052-3955485 
ארוחות בוקר, צהריים וערב. צמחוני, טבעוני, בשר ודגים. ישנה אפשרות לאירוח או הגשה לבית ולצימר.

..........................................................................................................................................
גילת אור 052-3639375

אוכל טבעוני וצבעוני. עשיר בטעמים ותבלינים מיוחדים ארוחות בוקר, צהריים וערב.
סלסלות פיקניק בהזמנה מראש, מביאה גם לצימרים או באיסוף עצמי.סלסלות פיקניק בהזמנה מראש, מביאה גם לצימרים או באיסוף עצמי.
.....................................................................................................................................................

שרון צמחוני  054-7331819
אוכל טבעוני בריא ומתוקים טבעוניים. עושה משלוחים ואפשר לבוא לאסוף (עדיף לשלוח וואטסאפ). 

 בישול לקבוצות ולסדנאות, סדנאות בישול טבעוני לכל המשפחה.
...................................................................................................................................................

פיית המטבח - תרצה שהם 054-2558317
ארוחות בוקר, צהריים וערב, תפריט משתנה לפי העונה והחשק, מטבח בריא ושמח, אפשרות ללא גלוטן. ארוחות בוקר, צהריים וערב, תפריט משתנה לפי העונה והחשק, מטבח בריא ושמח, אפשרות ללא גלוטן. 

סדנאות בישול בריא אצלכם בצימר (במידה והמטבח מאפשר).
....................................................................................................................................

יזהר בן עמי 054-6841234
סעודה גלילית בהתאמה אישית, בשר, דגים ושאר ירקות. הכנה והגשה במקום (שישה אנשים מינימום) בתיאום מראש.

טאבון פיצות נייד ומגוון (מינימום 20 אנשים). 
.................................................................................................................................................

 שני סיבול 054-4565694 שני סיבול 054-4565694
ארוחות בוקר, צהריים וערב טבעוניות (אפשרות ללא גלוטן) הגשה לצימר, בית ואפשר לבוא לאסוף.

......................................................................................................................................
פועה לסרי 054-2268315

מלבי כלילאי משובח (חלבי וטבעוני). בימי שישי ושבת אצלנו במרפסת כולל קפה וגזוז.
.......................................................................................................................... 

אורלי לבנון (דברים טובים) 053-3359140
מכינה קובה סלק וקובה דלעת טבעוני (תלוי בעונה) כל שבוע לפי הזמנה.מכינה קובה סלק וקובה דלעת טבעוני (תלוי בעונה) כל שבוע לפי הזמנה.

מכינה גם ארוחות בוקר, צהריים וערב טבעוני לפי תפריט משתנה.

.......................................................................................................................................
נעמי מיכל אזולאי 050-7528212 

מכינה סושי טבעוני וגם עם דגים בהזמנה והתאמה אישית ובתיאום מראש עם אפשרות לאסוף ממני.
...............................................................................................................................................

שפע אלישיב 058-7229833
מבשלת ואופה מגוון רחב של אוכל טבעוני טעים וגם קינוחים. הזמנה יום מראש, מביאה עד הצימר או בנקודת איסוף ברחבי כליל.מבשלת ואופה מגוון רחב של אוכל טבעוני טעים וגם קינוחים. הזמנה יום מראש, מביאה עד הצימר או בנקודת איסוף ברחבי כליל.

.............................................................................................................
הכפריה בכליל - חוות עיזים מתן ואלונה  054-8198182

גבינות עיזים משובחות וארוחות מתוצרת המשק. בתיאום מראש ובאירוח אצלינו בחווה.
.............................................................................................................................................

חוות דרך הלב - גיא והילה 052-8396996
חוות כבשים משפחתית טבעית.מכינים תבשילי כבש מקומי בסופי שבוע וגם מוכרים בשר מקומי משובח.

ניתן להזמין גם לאירועים, על האש וכו'.ניתן להזמין גם לאירועים, על האש וכו'.
..........................................................................................................................................

חנה אברהם 052-3256421 
מבשלת אוכל הודי טבעוני / צמחוני / בשרי. מביאה עד הצימר או הבית. בתיאום מראש.

.......................................................................................................................
דורינה דנס - MAMA D בישולים מן הטבע  050-7297352 

מבשלת ארוחות טבעוניות או צמחוניות בהתאמה אישית, אפשרי ללא גלוטן וסוכר. משפע התוצרת והגידול 
המקומיים הברוכים בכפר.  מארגנת אירועים קטנים ומעבירה סדנאות בישול בשיטת הבריאות הטבעית. המקומיים הברוכים בכפר.  מארגנת אירועים קטנים ומעבירה סדנאות בישול בשיטת הבריאות הטבעית. 

מגיעה לבשל אצלכם או מארחת בביתי ארוחות חוויתיות בתיאום מראש.
עיצוב גרפי : תמי גורביץ׳ 054-7501244  עיצוב גרפי : תמי גורביץ׳ 054-7501244  


