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קונספטואליים  קולינריים  מארזים 
מבית  אישית  בהתאמה  ומוקפדים 

חדרפרטי - חווית אירוח.

ייחודי  עיצובי  דפוס  בעלת  קופסא  כל 
שאין זהה לו. 

קטגוריות  של  במגוון  מגיעים  המארזים 
ומכילים מנעד רחב של דליקטסים.

כל מארז מביא אליכם חוויה של טעמים, 
וריחות מכל העולם לצד מוצרים  צבעים 
כאן  שלנו  המקומית  מהתוצרת  ייחודיים 

בישראל.

חג שמח!

פסח 2021



המעדניה
יצאנו למסע בעקבות מיטב הטעמים. 
ליקטנו עבורכם דליקטסים מובחרים 

מהארץ ומהעולם -
משקי בוטיק קטנים מצפון הארץ ועד דרומה 

לצד מותגי פרימיום ייחודיים.
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אברמיקו
מעדניה מקומית

טחינה 200 גרם
תערובת אגוזים מובחרת 80 גרם

תערובת תה 20 גרם
זיתים משוק לווינסקי

ממרח חצילים שרופים
חרוסת תמרים ואגוזים 

שמן זית 250 מ"ל 
מגבת מטבח

מחיר: 150 ₪
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יפו פינת לוינסקי 
טעמי הרחוב של ערב חג בתל אביב

טחינה 200 גרם
זיתים משוק לוינסקי 150 גרם

ריבת הדרים 
שמן זית 250 מ"ל

מלח מתובל
ראס אל חנות
פלפל מתובל

שקדים מתובלים 100 גרם
ערק 200 מ"ל

2 כוסות צ'ייסר
מגבת מטבח

מחיר: 210 ₪
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סיידר וחברים
Via Normandy

ריבת פירות יער
שמן זית 250 מ"ל

חרוסת תמרים ואגוזים
2 בקבוקי סיידר אלכוהולי 330 מ"ל 

שקדים מתובלים 100 גרם
מגבת מטבח

מחיר: 150 ₪
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שוק מקומי
תערובת טעמים וניחוחות

טחינה 200 גרם
זיתים 150 גרם

ממרח פסטו עלי גפן 
שמן זית 250 מ"ל

צנצנת תערובת קפה מקומי 100 גרם
צנצנת תערובת תה מקומי 100 גרם

יין אדום סדרת השמורה - יקב רמת הגולן 750 מ"ל
מגבת מטבח

מחיר: 220 ₪
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חלון לים התיכון
עונג של חג

שמן זית 250 מ"ל 
סרדינים מתובלים

טחינה 200 גרם
ממרח פלפל צ'ומה

פלפל קלוי
מלח מתובל

ראס אל חנות
פלפל מתובל

תערובת אגוזים 80 גרם
מגבת מטבח

מחיר: 170 ₪
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יין
ישמח לבב אנוש וכל מארח.

יין ישראלי איכותי שנבחר על ידינו בקפידה 
מהגליל ומרמת הגולן.
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פיקניק בירקון
ִיג ובעברית - טּוז
בקבוק יין לבחירה

2 כוסות פלסטיק איכותי
2 סרדינים מתובלים

ריבת הדרים 
ריבת פירות יער

ממרח חצילים שרופים
זיתים 150 גרם

שקדים מתובלים 100 גרם
מפה פיקניק אדום לבן )1.5X1.5 מ'(

יין לבן, סדרת אביב - יקב הרי גליל 750 מ"ל

מחיר: 220 ₪ 

או-
יין רוזה, סדרת דומיין - יקב נטופה 750 מ"ל

מחיר: 230 ₪
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פיקניק בסלון
חכו שתראו מה יש בפנים

בקבוק יין לבחירה
ריבת הדרים

ממרח עגבניות מיובשות 
7 פרלינים, טרפלס מריר - דה קארינה

שקדים מתובלים 80 גרם
תערובת אגוזים 80 גרם

home נר חדרפרטי
מפה פיקניק שחור לבן )1.5X1.5 מ'(

יין אדום, סדרת דומיין - 
יקב נטופה 750 מ"ל 

מחיר: 260 ₪ 

או-
יין אדום, סדרת השמורה - 

יקב רמת הגולן 750 מ"ל 

מחיר: 275 ₪
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צלול כיין
יין אדום, סדרת דומיין - יקב נטופה 750 מ"ל

שקדים מתובלים 80 גרם
קשיו 80 גרם

שמן זית בקבוק 250 מ"ל 
ריבת תפוח קינמון

ריבת פירות יער
2 ממרחי Rusty's        גרם

4 מפיות בד 
4 חבקים

מחיר: 230 ₪
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 Wine & Style
Black Style

יין אדום סדרת השמורה- יקב רמת הגולן 750 מ"ל
4 פרלינים, שוקולד חלב / מריר - דה קארינה

home נר חדרפרטי
 home מפיץ ריח - חדרפרטי

4 מפיות בד 

מחיר: 225 ₪
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200 מ"ל 

 Wine & Style
Gold Style

 gold קאווה ג'ום סרה
4 פרלינים, שוקולד חלב / מריר - דה קארינה

home נר חדרפרטי
home מפיץ ריח חדרפרטי

4 מפיות בד 

מחיר: 205 ₪
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500 מ"ל 

750 מ"ל



Feels Like Home
יין אדום סדרת השמורה- יקב רמת הגולן 750 מ"ל 

שמן זית בקבוק 250 מ"ל
home נר חדרפרטי

home מפיץ ריח חדרפרטי
תערובת אגוזים 80 גרם

4 פרלינים שוקולד מריר - דה קארינה
4 מפיות בד

4 חבקים

מחיר: 260 ₪
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Feels Like Home
Mini Pack

בקבוק יין / אלכוהול לבחירה
home נר חדרפרטי

מפיץ ריח חדרפרטי home שחור/חום 
2 מפיות בד

2 חבקים
4 פרלינים שוקולד מריר - דה קארינה 

יין שרדונה לבן, סדרת גמלא - 
יקב רמת הגולן 375 מ"ל

מחיר: 175 ₪

 - suph תזקיק
מזקקת מילק & האני 200 מ"ל

מחיר: 220 ₪
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משקאות חמים
מסע מחמם של טעמים מהעולם - 
החורף הזה לא ישעמם לכם בפה. 

משקאות מחממים, ממכרים ומתובלים
יעזרו לכם להעביר עוד לילה חורפי.

מומלץ ללגום לאט, תחת שמיכת צמר עבה...
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Tea o'clock 
כל שעה היא זמן טוב לתה

אסלי
קפה שותים עם חברים

פרחי היבסקוס מיובשים 
לימונית מיובשת

עלי לואיזה מיובשים 
שורש ג'ינג'ר מיובש

צנצנת עוגיות 
דבש 140 גרם 

2 ספלים צבעוניים 
קנקן פרנץ' פרס 370 מ"ל 

מגבת מטבח 

מחיר: 170 ₪

2 תערובות קפה מקומיות 100 גרם
2 כוסות קפה
פינג'ן אמייל

עוגיות 100 גרם
2 מפיות בד 

מחיר: 140 ₪
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קוקטיילים
תערבבו אותם, תשקשקו אותם.

תחגגו את הרגע, תרימו כוסית. תמיד יש סיבה לחגוג. 
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סנגריה בלנקה
הקוקטיל האולטימטיבי לחג 
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יין לבן, סדרת אביב - יקב הרי גליל 750 מ"ל 
מיץ תפוזים 250 מ"ל
מיץ תפוחים 250 מ"ל

צנצנת תבלינים ארומטיים
קוביות סוכר
אננס מיובש

מקלות קינמון
2 כוסות גביע מעוטרות

שקדים מתובלים 100 גרם
2 מפיות בד

מחיר: 200 ₪
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Cosmopolitan
קוקטייל אורבני קלאסי
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בקבוק ערק 200 מ"ל
2 כוסות מרטיני

מיץ ענבים 250 מ"ל
עלי ורדים מיובשים

שייקר
ג'יגר מדידה
מגבת מטבח

מחיר: 190 ₪
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London Iced Tea
על בסיס ערק

ערק 200 מ"ל 
חליטת תה ירוק

קוביות סוכר
אננס מיובש

2 כוסות לואו בול 
שייקר

ג'יגר מדידה
צנצנת עוגיות כשרות לפסח

2 מפיות בד 
קשים אקולוגים

מחיר: 180 ₪
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 Limited
Edition
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מארז הרמת כוסית
אישי/קבוצתי
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המארז כולל:
יין 

כוסות
פיצוחים
עוגיות 
ועוד...

)יתומחר לאחר אפיון המארז(
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מארזים ממותגים 19

אפשרויות מיתוג:
• חבק ממותג לרוחב הקופסא

• גלויה
• שקית נייר ממותגת 

• מכסה ממותג

)בתוספת תשלום בהתאם למיתוג( 
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האותיות הקטנות -
• כל המוצרים כשרים לפסח

• המחירים אינם כוללים מע"מ 
• המחירים אינם כוללים משלוח, יתומחר על פי צורך

• קופסת אוכל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים שיסופקו בהתאם למלאים הזמינים, וזאת בכפוף להחלפת מוצרים 
  בשווי ערך או בעלי ערך גבוה יותר מאלו המוצגים

• האחריות הבלעדית לכל המוצרים, לרבות טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים 
  ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן

• זמני אספקה - בתיאום לפי הזמנה
• ניתן למתג מארזים בהתאם לצרכי לקוח - בתוספת תשלום

• ניתן לבנות מארז בהתאם לצרכים ותקציב

שותפים לדרך -
עיצוב וסטיילינג - שלומי אילני 

עיצוב גרפי - יעל דר
צילום - דן לב

מתכונים - אלעד בן דוד, שף 'חדרפרטי'
קוקטיילים - מאור נונברג, מיקסולוג 'חדרפרטי'

המארזים הודפסו דיגיטלית במכונת HP אינדיגו ב'אורדע פתרונות אריזה'
נארז ע"י עמותת 'אנוש' עמותה לנפגעי נפש

לפרטים והזמנות -

box@exp.co.il         03-6888816          קופסת אוכל         culinary.box   


