קצר ולצפון – חבילת תמריץ עניינית יוקרתית...
רצף של חלומות שמתגשמים בחוויה רב חושית של 24שעות ...מיועד למחלקות עובדים
כתמריץ או תגמול!
 15:00יציאה ממשרדי החברה לאחר יום העבודה ונסיעה צפונה.
 17:30התמקמות
נגיע למושב רמות )מזרח הכנרת( לפתיחה קולינארית קלילה בגינה ירוקה עם פונץ' חם
או קוקטייל קיפרינייה מרענן ובר כריכים מפנק...
 18:00צימר לכל אחד...
נתמקם בבקתות עץ מפנקות למנוחת ערב קלה ,רביצה פראית בג'קוזי או עם כוס קפה
על הערסל בגינה...
 20:30סדנת בשרים – ארוחת קרניבורים מודרכת
תאוות הבשרים – תכונה שטמונה כמעט בכל אחד מאיתנו והבשר האיכותי שתמיד
מתלווה לאירועים המיוחדים שלנו בחיים הם עולם ומלואו.
השלב העיוני  -נתחיל בשיעור מעורר חושים שיעביר לנו שף גריל מן מומחה לבשרים,
תוך הדגמה ותצוגה של חלקי הבשר נלמד מה הם המושגים המפוצצים שאנו פוגשים
אצל הקצב או ע"ג תפריטים במסעדות ,נלמד על שיטות גידול הבקר ועל זנים שונים של
בקר ,נלמד את בוחרים את חלקי הבשר שאנו קונים הביתה ,שיטות צלייה ועישון בשרים
ועוד...
השלב המעשי – בליווי צמוד של המנחה נתייצב לאורך שולחן עץ גושני ונתחיל במלאכת
הכנת מנות בשריות ,על השולחן פרוסים מגוון בשרים טריים ומיושנים לדוגמא  -גושי
אנטרקוט ,פילה ,סינטה ,צלעות טלה ,חלקי עופות ,בשרים טחונים ועוד ...לצד מגוון
תבלינים טריים ,עשבי תיבול ורטבים איכותיים .נתנסה בהכנת שלל מנות בשריות כיד
הדמיון ,נתנסה בצליית בשרים על גריל מקצועי ולאורך כל הדרך נתכבד ביין טוב ,בירה
צוננת ונשנושי גריל איכותיים.
השלב הטעים – לאחר טקס צליית הבשרים נסב לשולחן ארוך ומעוצב בכלים מהודרים
ונסעד את ליבנו במנות הבשריות שהכנו במו ידינו עד שנשבר ...למי שיתעקש  -לצד
הבשרים יוגשו סלטים ,ירקות צלויים ותפ"א מהגריל.
השלב העייף – תוך רביצה פראית בזולה יוגשו לנו קפה וקינוחים ונמשיך ונקשקש עד
השעות הקטנות...
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בוקרו של יום חדש...
 8:30ארוחת בוקר
ארוחה מפנקת המוגשת ממזנון גדוש עם מבחר לחמים טריים ,סלטים צבעוניים ,ביצים
בהגשה אישית ,מבחר גבינות רכות וקשות ,ריבות הבית ,עוגיות ביתיות ,קפה ועוד.
 9:30טיפולים לכל אחד...
בצימר או בגינה ע"ג מיטת טיפולים מקצועית 45 ,דקות של תענוג במגוון עיסויים עם שמנים
ריחניים ע"י מעסים מקצועיים ונחמדים מאוד מאוד...
 12:00לכל דבר טוב יש סוף
פינוי צימרים ופרידה מהחוויה שעליה תספרו לנכדים!
הכל קורה במתחם מרוכז באווירה אינטימית ,לצד כל צימר חנייה צמודה
ומסביב גינה אוסטרלית ירוקה.

מתאים לקבוצות החל מ 10-עובדים
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