
תקנון "ארוחה + לדרך" 

 מחיר ארוחה הכוללת כריך עינת + שתייה+חטיף הינו 22.9 ₪ כולל מע"מ.  

באילת מחיר הארוחה הינו 19.50 ₪  

 

מחיר ארוחה הכוללת כריך רוסטיק + שתייה + חטיף הינו 29.90 ₪ כולל מע"מ. 

באילת מחיר הארוחה הינו 25.50 ₪  

 

 הארוחה כוללת קומבינציה של כריך שתייה וחטיף כפי שמפורסמת בסניפים, או כל קומבינציה אחרת שתקבע על ידי החברה. 

 

 להלן הפריטים המשתתפים בארוחה לדרך: 

 

שם פריט ברקוד 

טוסט בייגל גבינה צהובה 250 גרם            7290010464098 

מוזלי בריאות 270 גרם                      7290010464388 

כריך משולש טונה 150 גרם                   7290010464562 

כריך טונה 230 גרם                         7290013726001 

כריך גבינה צהובה 210 גרם                  7290013726025 

כריך טוניסאי 250 גרם                      7290013726100 

כריך שניצל 280 גרם                        7290013726124 

כריך שמינייה שווארמה 260 גרם              7290014961203 

כריך דאבל פסטרמה ובקר 250 גרם             7290014961258 

כריך ביצה קשה 210 גרם                     7290014961265 

כריך שמינייה טונה 225 גרם                 266107 

כריך טוניסאי 250 גרם                      266206 

כריך שמינייה פסטרמה 225 גרם               266220 

כריך חלה צהובה 220 גרם                    266244 

טוסט בייגל                                6281210 

כריך טונה כשל"פ 200 גרם                    6282224 

כריך גבינה צהובה כשל"פ                     6282521 

כריך פסטרמה בשרי כשל"פ                     6282538 

מעדן יוגורט מוזלי 355 גרם                 6991294 

מוזלי כשל"פ                                6991522 

סלט טונה כשל"פ                            6991997 

כריך גבינת שמנת ובולגרית 230 גרם  7290012053542 

כריך שמינייה טריפל בשר 220 גרם             7290108941050 

כריך שמינייה שקשוקה 220 גרם                7290108941067 

בייגל טוסט פטריות 200 גרם                 7290108941074 

כריך משולש גבינות יווני 155 גרם           7290108941098 

כריך משולש נתחי עוף 175 גרם               7290108941111 

כריך משולש חביתה ספרדית 200 גרם           7290108941128 

כריך משולש סלט טונה 155 גרם               7290108941142 

כריך שניצל ישראלי 270 גרם                  7290108941203 

כריך שווארמה מזרחית 250 גרם                7290108941210 

כריך רוסטיק דאבל בשר. 340 גרם - בשרי  7290108941227 

כריך רוסטיק גבינות אנטיפסטי 315 גר - חלבי  7290108941234 

כריך רוסטיק סלט טונה. 305 גרם - פרווה  7290108941241 

כריך רוסטיק רצועות עוף 310 גרם  7290108941340 

כריך פרנה דאבל בשר  4369746 

כריך פרנה שווארמה   4369745 

 

מים נביעות פקק רגיל בקבוק 500 מ"ל         2331018 

סודה קינלי 250 מ"ל                        1594230 

פחית קולה ZERO לימון 330 מ"ל               7290110110574 



ספרייט פחית סליק 330 מ"ל                  7290110110659 

קוקה קולה זירו פחית סליק 330 מ"ל          7290011017873 

קוקה קולה פחית סליק 330 מ"ל               7290011017866 

קוקה קולה דיאט פחית סליק 330 מ"ל          7290011017880 

פאנטה אורנג' פחית סליק 330 מל              7290011018443 

ספרייט פחית סליק 330 מ"ל                  7290013584113 

ספרייט זירו פחית סליק 330 מ"ל             7290013585233 

FUZE TEA 7290110110765 לימון נענע 0.5 ליטר 

פיוז T גרין פירות יער 0.5 ליטר            7290110112141 

תה קר FUZE TEA ענבים 500 מ"ל              7290011018597 

תה קר FUZE TEA אפרסק 500 מ"ל              7290011018184 

תה קר FUZE TEA  דיאט אפרסק 500 מ"ל        7290011018191 

תה קר FUZE TEA מנגו אננס 500 מ"ל          7290011018214 

תה קר FUZE TEA מתיקות מעודנת אגס מרווה  7290013586568 

תה קר FUZE TEA מתיקות מעודנת מנגו  7290013586582 

ויסוצקי אייס ארל גריי 350 מ"ל             7290110112097 

חליטת ויסוצקי ICE תה ירוק לימונית לואיזה  7290013585899 

חליטת ויסוצקי ICE תה ירוק נענע 350 מ"ל    7290013586285 

חליטת ויסוצקי ICE היביסקוס פירות אדומים   7290013586711 

מיץ סחוט לימונענע 400 מ"ל                 7290013153432 

מיץ תפוזים סחוט פריגת 400 מ"ל             377612 

מיץ סחוט תפוח צלול 400 מ"ל                7290011015374 

משקה אנרגיה XL פחית 250 מ"ל  5906485301012 

משקה אנרגיה XL קרנברי 250 מ"ל  5906485301258 

משקה אנרגיה XL TEN  פחית 250 מ"ל  5902198160403 

משקה אנרגיה XL TEN מנגו פחית 250 מ"ל         135052 

משקה אנרגיה XL TEN תפוח פחית 250 מ"ל         135045 

פיקסי תפוח למון גראס 275 מ"ל              8464192 

פיקסי תות ליים 275 מ"ל                    8464215 

פיקסי אפרסק 275 מ"ל                       8464284 

משקה פיקסי אננס קוקוס 275 מ"ל              8464291 

פיקסי פטל ליצ'י בקבוק 275 מ"ל  8464826 

משקה סאפה אלוורה ענבים 300 מ"ל            8850389103111 

משקה סאפה אלוורה תפוח 300 מ"ל             8850389103128 

משקה סאפה אלוורה אפרסק 300 מ"ל            8850389104637 

סאפה אננס 300 מ"ל                          8850389111659 

משקה סאפה אלוורה מלון 330 מ"ל             8850389115312 

תפוצ'יפס מלוח 50 גרם                       178707 

תפוצ'יפס טעם שמנת ובצל 50 גרם              5200786 

תפוצ'יפס קראנץ בטעם טבעי 50 גרם            8745239 

תפוצ'יפס קראנץ גריל 50 גרם                 8752244 

תפוצ'יפס קראנץ מקסיקני 50 גרם              8753111 

תפוצ'יפס איטלקי 50 גרם                     7290105966728 

תפוצ'יפס פופס 60 גרם                       7290106524439 

תפוצ'יפס אקסטרא 50 גרם                     7290106654921 

תפוצ'יפס אפוי עשבי תיבול 45 גרם            7290110561901 

תפוצ'יפס אפוי יוגורט ושום שמיר  45 גרם     7290110561918 

 7290106662025 

תפוצ'יפס מלח פלפל 50 גרם 
 

תפוצ'יפס קראנצ מעושן 50 גרם  7290107948852 

כיף כף 45 גרם                             171470 

מסטיק מאסט ללא סוכר פטל לימון             5199288 

מסטיק מאסט פפרמינט ריח פה 28 גרם          5199738 



שוקולד פרה במלוי תות 50 גרם               8747431 

מסטיק מאסט דובדבן 28 גרם                  8750264 

מסטיק מאסט ספירמינט עדין 28 גרם           8754415 

מסטיק מאסט פפרמינט קלאסי 28 גרם           8754422 

אגוזי 45 גרם                              72917329 

טעמי 40 גרם                               72917367 

מקופלת 25 גרם                             72917589 

חטיף אגוזי 45 גר מגדים              72917688 

חטיף טעמי מגדים 40 גר                  .  72918104 

טוויסט 28 גרם                             72918388 

מסטיק מאסט עלמה אוכמניות 28 גרם           7290100859209 

מסטיק מאסט עלמה ספירמינט                  7290100859216 

מסטיק מאסט בזוקה 28 גרם                   7290102035007 

מקופלת XL חלב כשל"פ  33 גרם               7290103407506 

מסטיק מאסט בזוקה ענבים 28 גרם             7290104060403 

אגוזי מריר 60% 28 גרם  7290104065576 

כיף כף אקסטרה קרם חלב 45 גרם              7290104067495 

כיף כף לבן מגדים 45 גרם                 "  7290104067518 

מסטיק מאסט מלון ואבטיח 28 גרם             7290104068539 

מסטיק מאסט קולה קרח ולימון 28 גרם         7290104068546 

כיף כף לבן 45 גרם                         7290105361707 

חטיף כיף כף מגדים 45 גרם                  7290105362377 

מקלות כיף כף קלאסי 40 גרם                 7290105363602 

מקלות כיף כף פצפוצים 40 גרם               7290105364289 

מקלות כיף כף אגוזים 40 גרם                7290105364302 

טעמי בייגלה 42 גרם                        7290106525504 

טורטית מגדים 40 גרם                       7290106658479 

חטיף מקופלת לבן XL כשל"פ                  7290106660908 

מקופלת XL מריר כשל"פ  33 גרם              7290106660915 

בפלות שוקולד מוקצף בודד 100 גרם           7290106662216 

חטיף כיף כף פצפצים 40 גרם                 7290107931397 

טעמי לבן 40גרם                       7290107932745 

ופל רבע לשבע אגוזים בודד 27 גרם           7290107937597 

ופל טורטית מוקטן 90 גרם                   7290107943048 

אגוזי כשל"פ  45 גרם                         7290107944380 

בפלות טראפלס 87.5 גרם                     7290107945332 

קראנץ' קוקיס עוגיות קרמל                   7290107947435 

קראנץ' קוקיס עוגיות שוקו                   7290107947442 

קראנץ' קוקיס עוגיות וניל                   7290107947459 

אנרג'י דגנים תחתית שוקולד חלב 26 גרם        7290107947497 

אנרג'י מיקס אגוזים מצופה שוקולד 30 גרם     7290107947503 

מקופלת ספלנדיד 23 גרם                     7290107948333 

שוקולד פרה במלוי תות כשל"פ 50 גרם  7290107951593 

בפלות גבינה 87 גרם                           7290107955690 

כיף כף פצפצים קונספט סיפור 40 גרם   7290107958912 

טעמי בלונדי 40 גרם                       7290107959070 

מסטיק מאסט ברד ענבים 23 גרם               7290110564124 

אנרג'י דגנים תחתית שוקולד מריר 26גרם       7290110565923 

חטיף אנרג'י תחתית שוקולד חלב                   7290110565930 

מקופלת בלונדי 25 גרם                      7290110567194 

חטיף אנרג'י בטעם טעמי 28 גרם               7290110567255 

פסק זמן רול שוקולד חלב עם קרם אגוזים      7290110568627 

פסק זמן רול שוקולד חלב עם קרם חלב וקוקוס  7290110568924 



 

פצפצים שוקו שוקו 40 גרם                   7290112332172 

בפלות שוקולד 125 גרם בד"צ                  7290112334879
 

טילון פסק זמן - נוגט קראנץ'  7290107649681 

קורנטו קלאסיק וניל  7290015597937 

 XL טעמקור 7290006681065 

אסקימו תותי פרוטי + ענבים  7290015597722 

אסקימו תותי פרוטי  7290005854613 

אסקימו ענבים  7290004554293 

אסקימו דובדבן  7290004554330 

אסקימו לימון  7290004554781 

אסקימו משמש + אננס  7290011889289 

אסקימו אננס  7290005854606 

אסקימו משמש    7290005854040 

סולרו סורבה קוקוס אננס  7290107647649 

סולרו סורבה מנגו פסיפלורה  7290015597876 

מצופים שוקו בננה  7290011889524 

מצופה שוקו  7290001985007 

מצופה בננה  7290005854569 

מגנום דאבל פרי יער  8690637842382 

מגנום דאבל פיסטוק  8690637879395 

מגנום דאבל קרמל  8690637799839 

מגנום-דואט שוקולד עם נוגט  7290013267726 

מגנום שוקiלד לבן  7290003457953 

מגנום שוקולד   7290003457922 

מגנום שוקולד לבן ועוגיות  7290107649698 

מגנום שקדים מובחרים  7290003457946 

מגנום קרמל מלוח  7290112499745 

 

  בהתאם למלאי ולמגוון הקיים בכל סניף. 

 הנחה נוספת ללקוחות מועדון YOU על מחיר המוצרים המשתתפים, ובכפוף לתנאים המפורטים במועדון You. חובה להעביר 

כרטיס  YOU בתחילת הקנייה. 

 ללא כפל הנחות. ללא כפל הטבות מועדונים. 

 תקף בחנויות נוחות אלונית בלבד. 

 ההנהלה רשאית לשנות הוראות תקנון זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 ניתן לעיין בתקנון הפעילות בחנויות נוחות אלונית וכן באתר החברה. 

 התמונות להמחשה בלבד. 

 ט.ל.ח. 

 

 

 


