תנאים ותעריפי סדנאות וכנסים בח'אן עין כרם
סדנאות וכנסים בח'אן עין כרם נערכים במסעדת הח'אן ובמבואה שלה ,על הגג של הח'אן הצופה לנוף מרהיב של עין כרם
והרי ירושלים ,או בשילוב של שניהם.
במידה והכנס או הסדנה כוללים את השכרת המלון כולו ללינת האורחים ,ניתן ליהנות משימוש בשטחים ציבוריים נוספים.

אפשרויות

אופציה א' :השכרת חדר דיונים על בסיס שעתי.
אופציה ב' :השכרת חדר דיונים על בסיס יומי.

תנאים בסיסיים  -השכרה על בסיס שעתי

הכנס/סדנה יתקיימו במסעדת הח'אן או על גג הח'אן  -לבחירת הלקוח.
מספר האורחים המינימלי לקיום אירוע יהיה  8אורחים.
מספר האורחים המקסימלי לאירוע יהיה  16אורחים.
עמדת שתיה חמה כלולה במחיר :קפה ,תה ,מים ,סודה וירקות טריים.
חדר הדיונים מאובזר במקרן ,רמקול ,לוח מחיק.

עלות לשעה ₪ 600 :ועוד מע"מ

תנאים בסיסיים  -השכרה על בסיס יומי

הישיבה תתקיים במסעדת הח'אן ועל גג הבית  -ניתן לשלב בין שני האזורים במהלך היום.
מספר האורחים המינימלי לקיום אירוע יהיה  8אורחים.
מספר האורחים המקסימלי לאירוע יהיה  16אורחים.
עמדת שתיה חמה כלולה במחיר :קפה ,תה ,מים ,סודה וירקות טריים.
חדר הדיונים מאובזר במקרן ,רמקול ,לוח מחיק.

עלות שכירות ליום ₪ 1650 :ועוד מע"מ.
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תעריפי קייטרינג

בסיסי

עמדת שתיה חמה לאורך כל היום :קפה ,תה ,מים ,סודה וירקות טריים – ללא תוספת תשלום.

ארוחת צהריים אופציה  - 1בופה

עמדת שתיה חמה לאורך כל היום.
בופה ארוחת צהריים -תפריט לדוגמה :פוקצ'ה ביתית ,מטבלים ,שלושה סלטים 2 ,מנות עיקריות וקינוח.

תפריט לדוגמה
פוקצ'ה  24שעות
ממרח ארטישוק ,פסטו ,זיתים ,חמאה צהובה ,ממרח לימון כבוש ,איולי זעתר
קפרזה -עגבניות ,מוצרלה בופלו ובזיליקום
סלט פנצ'נלה איטלקי עם קרוסטיני וויניגרט אנשובי
אינסלדה ורדה עם שקדים ,אפרסמונים וויניגרט בלסמי
לזניה דלעת טוסקנית עם מוצרלה ופרמז'ן
ניוקי בחמאה מרווה ,תרד ,פול ירוק ופרמז'ן
טרמיסו איטלקי קלאסי

מחיר ₪ 215 :לאדם
ארוחת צהריים אופציה  - 2הגשה למרכז שולחן

עמדת שתיה חמה לאורך כל היום.
ארוחת צהריים בהגשה למרכז שולחן -תפריט לדוגמה :פוקצ'ה ביתית ,מטבלים ,ארבעה סלטים ,מנה עיקרית ,דג וקינוח.

תפריט לדוגמה
פוקצ'ה  24שעות
ממרח ארטישוק ,פסטו ,זיתים ,חמאה צהובה ,ממרח לימון כבוש ,איולי זעתר
סלט קינואה עם דלעת ,זרעי דלעת ,גרדת תפוז וכוסברה
סלט פריקה עם משמש אוזבקי ,סלרי ,נענע ואגוזי מלך
קרפציו זוקיני בשמן זית ולימון עם נבטים ובונדוק
סלט מלפפונים עם כוסברה ,שמיר ,גרנולה ושמן שומשום
בר ים אפוי בקרסט של חמאה ,אגוזי לוז וטימין
טליאטלה ביתי ברוטב עגבניות מגי שרופות
טארט שזיפים וקרם שקדים

מחיר ₪ 275 :לאדם
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אירוח מלא – למשכירים את המלון ,או מספר חדרים בו כולל לינה.

עמדת שתיה חמה לאורך כל היום.
ארוחת בוקר עשירה ומושקעת.
בופה ארוחת צהריים  -תפריט לדוגמה :פוקצ'ה ביתית ,מטבלים ,שלושה סלטים 2 ,מנות עיקריות וקינוח.

תפריט לדוגמה
פוקצ'ה  24שעות
ממרח ארטישוק ,פסטו ,זיתים ,חמאה צהובה ,ממרח לימון כבוש ,איולי זעתר
סלט סלק עם רימונים ,פטרוזיליה ,פטה יוונית ובלסמי מצומצם
סלט ירוק עם הדרים ,אבוקדו ,שקדים קלויים וויניגרט פפריקה
סלט חומוסים ,דלעת ,תותי עץ מיובשים וכוסברה
פולנטה תירס רכה עם תבשיל פטריות ביין לבן
לזניה חצילים ,עגבניות וגבינות
טורטה ד-לה נונה

ארוחת ערב בהגשה  -תפריט לדוגמה :מנה ראשונה ,מנה עיקרית הכוללת דג ,קינוח.
תפריט לדוגמה
מנה ראשונה
לחמניות אישיות וחמאה צהובה
קובנייה דניס
במרק יוגורט עם נענע ,שמיר ,פאקוס וענבים
מנה עיקרית
פילה מוסר במחבת על כרשה שרופה ,ושפצלה חומוס בעשבים
ורוטב קרם חרדל ואגוזי מלך
*סלט ירוק קטן
קינוח
לפתן גויאבות
בסורבה קוקוס וטוויל דבש

מחיר ₪ 500 :לאדם
המחיר אינו כולל מע"מ ושתייה חריפה.
מסעדת הח'אן מציעה תפריט יינות ואלכוהול עשיר ומגוון.
דמי חליצה₪ 35 :
מסעדת הח'אן היא מסעדה חלבית וכשרה ,ללא תעודת כשרות.
 10%הנחה על מחיר המחירון למזמינים את המלון כולו ,ללילה  1לפחות ,לרגל האירוע.
התפריטים המוצגים הם להמחשה בלבד וניתנים לשינוי על פי עונות השנה ומצאי חומרי הגלם בשווקים .ניתן כמובן לבצע התאמה
אישית של התפריט על פי רצונכם ,או על פי המגבלות הפרטניות של קבוצתכם בדיאלוג אל מול השפית .לפרטים נוספים צרו איתנו
קשר לkhaneinkarem@gmail.com :

khaneinkarem.com

תנאי תשלום

תשלום מקדמה ע"ס  50%מעלות הישיבה תשולם בעת ההזמנה ,עם קביעת העיתוי ,התפריט ומספר המוזמנים.
ייתרת התשלום תשולם שבוע לפני קיום הכנס/סדנה.
תשלום עבר הזמנת המלון כולו או הזמנת חדרים במלון ייגבה בעת השהייה.

מדיניות ביטולים

ביטולי סדנאות וכנסים יבוצעו בהודעה רשמית לתיבת הדוא"ל שלנו khaneinkarem@gmail.com :בלבד.
במקרה של ביטול יותר מ 30-ימים לפני תאריך הכנס/סדנה ,יגבה ח'אן עין כרם  10%מסכום המקדמה ששולמה ע"י המזמין.
במקרה של ביטול יותר מ 14-ימים לפני תאריך הכנס/סדנה ,יגבה ח'אן עין כרם  50%מסכום המקדמה ששולמה ע"י המזמין.
במקרה של ביטול יותר מ 7-ימים לפני תאריך הכנס/סדנה ,יגבה ח'אן עין כרם  100%מסכום המקדמה ששולמה ע"י המזמין.
ביטולים הנגרמים כתוצאה מהנחיות ממשלתיות גורפות כגון סגר מקומי או כללי ,שאינם מאפשרים הגעת כלל האורחים לאירוע,
לא יחוייבו בתשלום ע"י הח'אן.
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