הנוער העובד והלומד  -מרחב חיים
מרכז הסמינרים  -קיבוץ רביד
-----------------------------------------------------------------------------נספח ב להסכם מזון -טופס הזמנה
תאריך :
לכבוד-
באפלו קייטרינג בע"מ ח.פ514694587 .
דוא"ל , buffalo049@gmail.com :לידי אבי/נדב
הנדון :הזמנת מזון לסמינר במרכז הסמינרים  -קיבוץ רביד
ברצוני להזמין מזון לסמינר במרכז הסמינרים בקיבוץ רביד אשר יתקיים בתאריכים:
,
,

שם הסמינר :
שם איש הקשר :

.

מעגל תנועתי .________________________:
טלפון איש הקשר:

.

בכדי להתאים את התפריט למשתתפים ,נא לציין אם מדובר ב(הקף בעיגול/מחק את המיותר) :בוגרים/קומונרים/בני
נוער/חיילים/קבוצות מחו"ל/אוכל בריא.
פירוט ההזמנה:

תאריך

ארוחת בוקר
 /צהריים /
ערב

שעת
אספקת
המזון

מספר
המנות
(סה"כ)

מנות
בשריות

מנות
צמחוניות

מנות
טבעוניות

מנות
צליאק

הערות /
תוספות
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------------------------------------------------------------------------------

יש לפרט האם יש בקשות מיוחדות?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------פירוט העלויות:
עלות יום כלכלה הינה ₪ 40
פינת קפה במהלך כל היום (תה וקפה ,ביסקוויטים/ופלות עוגות ועוגיות) – תוספת  ₪ 4לאדם
בקבוקי שתייה מוגזת – עלות של  ₪ 9לבקבוק.
שדרוג ארוחת בוקר – קורנפלקס או חביתה – תוספת של ₪ 2.5
שדרוג ארוחת בוקר – מעדן ,לחמניות  /פיתות – תוספת של ₪ 1.1
בקבוק יין תירוש –  ₪ 16לבקבוק
ארוחת "כיף  "10ו"כיף  – "16קרטיב/פרי איכותי/מעדן/עוגה –  ₪ 1.1לאדם.
כריכים (גבנ"צ וירקות  /טונה  /פסטרמה  /נקניקיה  /ביצה קשה) –  ₪ 6לכריך.
ארוחת לילה קלה (לחם שוקולד ושתייה ממותקת) –  ₪ 0.5לאדם.
עלות ארוחה נוספת כחלק מיום כלכלה – בוקר  , ₪ 10צהרים  ₪ 20ערב ₪ 10
עלות ארוחה שלא כחלק מיום כלכלה – בוקר  , ₪ 12צהרים  , ₪ 22ערב ₪ 12
המחירים כוללים מע"מ.
האוכל כשר!
בחדר האוכל אין לערב תפריט בשרי ותפריט חלבי באותה ארוחה ( הפרש נדרש שעה וחצי)

את החשבונית יש לשלוח על פי הפרטים הבאים:
שם הסמינר:

שם המזמין:

שם הגוף המשלם:

ׁ

(הנוער העובד והלומד  /יסודות לצמיחה דרור  /רבידים  /ניר חינוכי  /דרור בתי חינוך  /הבונים דרור  /אחר).

בברכה,
חתימת המזמין:

 ,את האישור חתום יש לשלוח לפקס/דוא"ל:

מאשר קבלת ההזמנה על ידי חברת בופלו :
הערות :

