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סיורי אוכלסיורי אוכל



כמו הג'ירפה, ככה גם הסיורים שלנו. כמו הג'ירפה, ככה גם הסיורים שלנו. 

תמיד בגבוה. מה זה אומר? תמיד בגבוה. מה זה אומר? 

שאנחנו לא מתפשרים על כלום.שאנחנו לא מתפשרים על כלום.

האוכל הכי אותנטי בשוק, יין תוצרת הארץ, האוכל הכי אותנטי בשוק, יין תוצרת הארץ, 

המדריכים הכי מקצועיים וחוויה שתשאיר המדריכים הכי מקצועיים וחוויה שתשאיר 

אתכם עם טעם של עוד. אתכם עם טעם של עוד. 

זה לא סיור טעימות, זה לא סיור טעימות, 

זה סיור אוכל!זה סיור אוכל!

אם המילים בורקס מים, צ׳יפס 

אנשובי ופרחי היביסקוס במילוי 

שמנת עיזים גורמות לכם להתרגש,

תתחילו לגלול למטה!



סיור ערב לוינסקיסיור ערב לוינסקי

הרחוב שנבחר להיות בין עשרת הרחובות 

המגניבים בעולם לפי ״טייםאאוט״ העולמי! 

בבוקר הוא שוק של מעדניות ותבלינים 

ובערב הוא הופך להיות מרכז הסצנה 

התל אביבית. מסעדות שף, חמארות אניס, 

ברי קוקטיילים ומקומות מסתור קטנטנים 

מאחורי דלתות גדולות.

ניתן לשדרג ולהוסיף לסיור ניתן לשדרג ולהוסיף לסיור 

סדנת קוקטיילים של הפימפינלהסדנת קוקטיילים של הפימפינלה

מחיר:מחיר:

300 ₪ למשתתף

אורך הסיור:אורך הסיור:

שעתייםשעתיים



שוק לוינסקישוק לוינסקי

מסע קולינרי בין מעדניות הפתוחות כבר 80 שנה 

לבין מסעדות וברים של יזמים צעירים. מהבורקס 

הכי טוב בעיר, דרך תבלינים מכושפים ועד מקדש 

הערק הגדול בארץ. 

כמי שחיים בשכונה נדאג לקחת אתכם למקומות 

הכי מדוברים, וגם לאלה שאוהבים להתחבא.

 

מחיר:מחיר:
200 ₪ למשתתף

אורך הסיור:אורך הסיור:
שעתיים

חוויה פוטוגנית במיוחד שתמלא לכם את חוויה פוטוגנית במיוחד שתמלא לכם את 

הלב ואת הבטןהלב ואת הבטן



סיור אוכל ממלא במיוחד, מלא באנשים סיור אוכל ממלא במיוחד, מלא באנשים 

מרגשים, מקומות מיוחדים ומאכלים מטריפיםמרגשים, מקומות מיוחדים ומאכלים מטריפים

שוק התקווהשוק התקווה

האנשים מאחורי הדוכניםהאנשים מאחורי הדוכנים

במקום שבו עופרה חזה הייתה קונה בורקס בשביל 

לקבל השראה, יהודה אווזי היה עושה מירוצים ויורם 

לוינשטיין החליט לפתוח בית ספר למשחק רק דברים 

טובים יכולים לקרות. 

אנחנו בג׳ירפה מזמינים אתכם לחוות את השוק דרך 

האנשים שהופכים אותו למה שהוא. 

אם אתם אוהבים בצקים, אווירת שוק כמו של פעם 

ומקומות חדשים - זה הסיור בשבילכם!

מחיר:מחיר:

200 ₪ למשתתף

אורך הסיור:אורך הסיור:

שעתיים וחצי



שוק הכרמל ערבשוק הכרמל ערב

מסע בין יבשותמסע בין יבשות

אם היינו ״טייםאאוט״ היינו אומרים שזה סיור 

״היפים והנכונים״ שלנו.

מנקודת התצפית הכי יפה בעיר למסעדות 

שפתחו את שערם במיוחד בשבילנו.

האמת? כנראה תרצו לחזור עם חברים לכל 

נקודה שהייתן בה.

סיור כרמל ערב - למביני עניין שבאים רעבים.

מחיר:מחיר:

300 ₪ למשתתף

אורך הסיור:אורך הסיור:

שעתייםשעתיים

מה יש שם?מה יש שם?

מסעדות שף, חמארות, בולנז'רי, גלידה מסעדות שף, חמארות, בולנז'רי, גלידה 

בטעם לחם וחמאה, פחזנית עם טרטר דג בטעם לחם וחמאה, פחזנית עם טרטר דג 

וזה רק על קצה המזלג - ליטרלי.וזה רק על קצה המזלג - ליטרלי.



שוק הכרמלשוק הכרמל

השוק הכי טרי והכי הסואן בעיר הוא מוקד 

משיכה לחובבי אוכל מכל העולם.

חציל בענן, חומוס של ארבעה דורות וסביצ׳ה 

של דייגים - זה היופי בכרמל, יש פה הכל מהכל, 

צבעוני, בועט, מתחדש כל רגע. ניקח אתכם לחדש 

ולישן, למקומות שכולם מדברים עליהם וגם לפינות 

מסתור שאנשים מעדיפים לשמור לעצמם,

שוק הכרמל מזווית שלא הכרתם.

סיור שנבנה מהמלצות של תושבי הכרם סיור שנבנה מהמלצות של תושבי הכרם 

ובעלי העסקיםובעלי העסקים

מחיר:מחיר:

200 ₪ למשתתף

אורך הסיור:אורך הסיור:

שעתיים וחצי



מחיר:מחיר:

270 ₪ למשתתף

אורך הסיור:אורך הסיור:

שעתיים וחצי

מכירים את זה שאתם מגיעים לשוק ובא לכם לקנות 

הכל? בדיוק בגלל זה השקנו עבורכם סיור ליקוטים יחיד 

במינו! אתם תצאו איתנו לסיור קולינרי באחד מהשווקים 

של תל אביב, רק שהפעם לא תצטרכו להוציא את 

הארנק מהכיס.

לאורך הסיור יחכו לכם הפתעות משמחות שתוכלו לקחת 

איתכם הביתה ולהכניס לשקית הקניות אותה תקבלו 

מאיתנו. עוגות טריות, קפה טחון במקום, פיצוחים 

מטריפים, תבלינים ביתיים ועוד הפתעות שתוכלו לקחת 

איתכם הביתה.

Pick Eat UpPick Eat Up

לוקחים את השוק הביתהלוקחים את השוק הביתה

זמין בשוק לוינסקי או התקווהזמין בשוק לוינסקי או התקווה



בכל סיור אנו עוברים בין 6 ל-10 תחנות, עם הרבה 

מאוד אוכל, יין ישראלי מעולה, מפגשים עם האנשים 

מאחורי הדוכנים וסיפורים מרתקים וייחודיים 

העלות מתייחסת לקבוצה סגורה בת 12 משתתפים. 

מספר מקסימלי מומלץ לקבוצה אחת עד 20 משתתפים

לשומרי כשרות- מומלץ להגיע לשוק התקווה, שם 

לכל העסקים יש תעודת כשרות, למעט שניים אותם 

ניתן להחליף

טבעוניים / ללא גלוטן - ניתן למצוא תחליפים 

בתיאום מראש, אך לא לכל התחנות

 Eco Friendly הסיורים שלנו הם

כל משתתף מקבל שקית בד ג'ירפה סטייל לקניות - 

במתנה, כוס לשימוש רב פעמי וסכו״ם מתכלה. 

מינימום פגיעה בסביבה!  

המדריכים שלנו חיים את השוק ולמדו אותו 

עד הפרטים הכי קטנים 

ימי הסיורים: מומלץ לקיים סיורים בימי ראשון עד חמישי 

בשעות הבוקר )להתחיל בשעה 10:00-10:30( 

כל המחירים הינם לפני מע״מ

קצת פרטים יבשיםקצת פרטים יבשים
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054.240.4730


