רצינו להציע לכם חברות
כרטיס כניסה לעולם הקולינריה Culinary Zone
פרויקט נוסף של בית ספר בישולים לקהילת הבוגרים והתלמידים,
פלטפורמה חדשה שתשרת את הקונדיטורים והשפים ,תחשוף ותעצים את היכולות המקצועיות.

למה אני צריך עוד כרטיס בארנק?
כי קולינרי-זון הוא לא עוד מועדון לקוחות ,אלא מסגרת צרכנית שמבינה בדיוק את צרכי השפים
והקונדיטורים ברמה העסקית והמקצועית.

כמה חוסכים בכל קנייה?
חיסכון של עד  03%בכל רכישה .חברי קולינרי-זון נהנים מהטבות משמעותיות על חומרי גלם,
מדים ,כלים ועוד.

איך מצטרפים?
רק תלמידי בית הספר יכולים להצטרף במחיר השקה בסך  03ש"ח.
ההצטרפות מתבצעת דרך מזכירות בית הספר בדוא"ל .info@bishulim-school.com

**הכרטיס תקף עד 00.01.1303
***כל חבר במועדון זכאי לסיור טעימות יין ושוקולד ולרונה בתשבי (ההטבה אינה זוגית) ,בהצגת
כרטיס מועדון בלבד.

סו שף הנחה ( 03%הנחה)
סו שף הנו הספק הרשמי והבלעדי של סכיני מטבח וערכות תיקי הטבח מתוצרת ווסטהוף דרייצק
גרמניה ,המסופקים בביה"ס הגבוה לקולינריה "בישולים".
יבואן בלעדי של סכיני ווסטהוף דרייצק מסולינגן גרמניה ,סכיני פלדת דמשק של  Yaxellיפן ,כלי
בישול בציפוי טיטניום ,אבן ספיר או יהלום תוצרת  Wollגרמניה ,אביזרים וכלי בישול תוצר Ibili
ו Lacor -מספרד ועוד כלים מבית טוב.
פורטל סטודנטיםhttp://www.suchef.co.il/portal/student -:

ארגל  03%הנחה
ספקית הגדולה ביותר בישראל של כלי שולחן והגשה ,כלי מטבח מקצועיים וציוד נלווה לבתי
מלון ,מסעדות ,בתי קפה ,פאבים ,אולמות וגני אירועים ,חברות קייטרינג ,חברות השכרת ציוד
ומוסדות שונים.
www.argal.co.il
שפוס  52%הנחה
ביגוד ומוצרים נלווים לטבח המקצועי והביתי  -שילוב של נוחות וסטייל.
אתרwww.chefostlv.com :
פרובוק  52%הנחה
ספרים באנגלית והוצאה לאור ,החברה המובילה בארץ בתחום של יבוא ספרים באנגלית בכל
תחומי העניין ומכל ההוצאות המובילות בעולם.
www.probook.co.il
מיסטרל  53%הנחה
חברת מיסטרל מפעילה את המרכז הקולינרי הגדול כלים וציוד מטבח ובית ללקוחות עסקיים
וללקוחות פרטיים.
אתרwww.mistral.co.il :
נסבאד  53%הנחה
בנסבאד למצוא את רוב המוצרים שחברת פבוני איטליה מייצרת ,משטחי עבודה ,תבניות סיליקון
במגוון רחב ,תבניות פוליקרבונט ,ציוד לקונדיטוריה ,תבניות  , PVCרינגים דפי טרנספר ,אביזרי
דקורציה וכל הקשור בקונדיטוריה.
אתרwww.nb-nesbad.co.il :
דפוס ש.מ.ע  53%הנחה
בית הדפוס שלנו נותן מענה לכל צרכי הדפוס לחברות בתחומי עיסוק שונים ,כגון :כרטיסי ביקור,
פנקסי חשבוניות וקבלות ,תפריטים ,הדפסת מידע משתנה ועוד.
הידע המקצועי והאמצעים הטכנולוגיים שלנו מאפשרים עמידה בלחות זמנים קצרים ,ובאיכות
גבוהה והכל על פי דרישת הלקוח.
טקסטורות (ד"ר סרחיו)  52%הנחה
גן עדן לחומרים וכלים לבישול המודרני ניתן למצוא בחנות חומרים וכלים ייחודיים לשיטת בישול
מולקולרי.

כתובת האתרtexturot.co.il.www :
 52% MYFORMהנחה
חברה המתמחה בייצור ובשיווק של ביגוד מקצועי איכותי ומעוצב בעולם המוסדי והעסקי.
 MYFORMהינה נציגה בלעדית של  BRAGARDבישראל ,חברה צרפתית בעלת שם עולמי
בייצור מדים מקצועיים ,איכותיים ואופנתיים.
אתר www.myform.co.il :
פלא שף  52%הנחה
פלא שף פרמיום מייבאת ומשווקת ציוד וחומרי גלם איכותיים לענף האפייה והקונדיטוריה מאז
.0991
www.pelechef.co.il
הבשרים של זלמן  53%הנחה
מומחים בטיפול המיוחד בבשר הטרי – פירוקו והיישון הנכון של הבשר לחלקיו השונים.
ניתן למצוא מבחר טרי ומשובח של בשרים כחול לבן – בשר פרות ,חלקי טלאים ,עופות ועופות
מים.
אתרzalman-meat.co.il :
תבלינסקי  53%הנחה
חנות קטנה ומטריפה" ,אדונית התבלינים" ,איריס טוחנת תבלינים טהורים ללא תוספים על בסיס
יום יומי .במקום שפע של צבעים וריחות המורכבים מצמחי מרפא ,קפה הנטחן במקום ,שמנים
ייחודיים ,פירות יבשים ,מארזי מתנה בהרכבה אישית ועוד.
טלפון30-8310606 :
כתובת :רחוב לוינסקי  73תל אביב.
מיילIrisg131@gmail.com:
עלה הביתה  53%הנחה
שוק איכרים אינטרנטי ישירות מהחקלאים ,מגוון עצום של ירקות ופירות טריים ואיכותיים.
www.alehonline.co.il
קמח הארץ  53%הנחה
טחנת "קמח הארץ" היא טחנת בוטיק המתמחה בסוגי קמחים שונים ומיוחדים הנטחנים במקום
בטחינה הנעשית באבני ריחיים וייבוא סוגי קמחים רבים ואיכותיים מצרפת ומגרמניה ,כולל קמח
ללא גלוטן.
http://kemah-haaretz.co.il

 Sea2doorזיקו דגים  7%הנחה
 Sea2doorהינו חנות דגים לחלוקת דגים עד בית הלקוח של חברת "זיקו דגים".
שיווק סיטונאי של דגי ים ודגי גידול מקומיים ,טריים ובחלוקה למסעדות ,חברות קייטרינג
והסעדה המובילות בתחום באזור גוש דן.
הדגים נאר זים ומעובדים במפעלנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר הן מבחינת המוצר עצמו והן
מבחינת רמת הטיפול במוצר.
מטרתנו להביא אליכם עד הבית דגים ברמת איכות גבוהה ובשירות איכותי ואמין.
www.sea2door.co.il
מר קייק  2%הנחה
חנות מקצועית מתמחה במוצרים איכותיים וכלים לאפייה.
מר קייק הינה היבואנית הבלעדית בישראל של שוקולד בלגי איכותי מבית המותג  Callebautו-
 Cacao Barryהמובילים בעולם.
אתר שלנוwww.mrcake.co.il :
ארץ גשור  4%הנחה
שמן ארץ גשור מקיבוץ גשור בדרום רמת הגולן ,מייצר שמן זני בשיטות גידול קפדניות בהשראת
תחום גידול הענבים ליין.
/http://www.eretz-gshur.co.il

