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    ומנות ראשונות דגים  

  ש"ח 127  מנות 5  דג קרפיון ממולא  .1
  ש"ח 911  מנות 5  פיש-קציצת גפילטע  .2
  ש"ח 153  מנות 5  פילה סלומון בעשבי תיבול  .3
  ש"ח 139  מנות 5  דג סול ממולא  .4
  ש"ח 129  מנות 5  דג סול מטוגן  .5
  ש"ח 139  מנות 5  נסיכת הנילוס בירקותדג   .6
  ש"ח 135  מנות 5  פילה דג מושט (אמנון)  .7
  ש"ח 153  מנות 5  כבד עוף מטוגן בבצל  .8
  ש"ח 98  מנות 5  גרם 600-ככבד קצוץ   .9

  ש"ח 35  יחידה 1  ממולא קרפיון ראש דג  .10
        

      יםמרק  

  ליטר)     2-(כ מרק עוף צח  .11
  קניידלאך 15-20כולל 

  ש"ח 69  מנות 6

  ש"ח 69  מנות 6  ליטר) 2-מרק ירקות (כ  .12
  ש"ח 49  יח' 20   קניידלאך  .13
        

      מנות עיקריות  

  ש"ח 149  מנות 5  צלי עגל ברוטב  .14

  ש"ח 149  מנות 5  גולש הונגרי  .15

  ש"ח 165  מנות 5  לשון עגל ברוטב  .16

  ש"ח 299  מנות 4  ברווז אפוי ברוטב תפוזים  .17

  ש"ח 129  מנות 5  נתחי חזה מוקפצים  .18
  ש"ח 148  מנות 5  בבשר וירקות – עוף ממולא  .19

  ש"ח 137  מנות 5  כרעי עוף בסגנון ביתי  .20

  ש"ח 139  מנות 5  כרעי עוף אפויים ברוטב יין  .21

  ש"ח 139  מנות 5  כרעי עוף ברוטב פיקנטי  .22

  ש"ח 149  מנות 5  כרעי עוף בפירות יבשים  .23

   ש"ח 149  מנות 5  גלילת עוף ממולא בבשר וירקות  .24
  ש"ח 149  מנות 5  בשר אורז ופירות יבשיםעוף ממולא   .25
  ש"ח 139  מנות 5  סטייק חזה עוף פיקנטי  .26
  ש"ח 98  מנות 5  קלופס –קציצות בשר   .27
  ש"ח 126  מנות 5  שניצל מטוגן  .28

  ש"ח 122  מנות 5  מוסקה בשר  .29

  ש"ח 122  מנות 5  פלפל ממולא בשר  .30
  ש"ח 139  מנות 5  סטייק חזה עוף בדבש  .31
        

      תוספות  

  ש"ח 49  ליטר 1  תפו"א אפויים   .32
  ש"ח 51  ליטר 1  פירה עם בצל מטוגן  .33
  ש"ח 54  ליטר 1  גזר צימעס  .34
  ש"ח 54  ליטר 1  קישואים מוקפצים  .35
  ש"ח 63  ליטר 1  כרוב מאודה  .36
  ש"ח 99  ליטר 2  -כ  וקישקע חמין עם בשר  .37
  ש"ח 45  ליטר 1  אורז עם צימוקים  .38
        

      לפתן  

  ש"ח 59  מנות 5  ליטר 2-כ םתפוחי עץ ושזיפי לפתן  .39
              פשטידת תפוחי עץ  .40

  )ארוכהאינגליש קייק  תבנית(
  ש"ח 69  

  

  ליטר) 1(ארוז במיכל בנפח סלטים                         

  ש"ח 49  סלט מלפפונים בשמיר  .41
  ש"ח 59  סלט סיני  .42
  ש"ח 50  סלט סלק  .43
  ש"ח 59  סלט כרוב וגזר קולסלו  .44
  ש"ח 59  סלט וולדורף  .45
  ש"ח 29  גרם 250-כחזרת ביתית    .46
      
  )ארוכה אינגליש קייק(בתבנית   פשטידות  

  ש"ח 49  קיגל תפו"א  .47
  ש"ח 49   (ירושלמי) קיגל אטריות  .48
  ש"ח 49  קיגל אטריות צימוקים ותפו"ע  .49
  ש"ח 69  פשטידת ברוקולי  .50

      

  

מתקבלות הזמנות להספקת 
סעודות וקידושים לבתי כנסת, 
  לשמחת תורה ולשבתות השנה

  מתקבלות הזמנות  במחירים מפתיעים!!
  03-5707969בטלפון  :  
  03-6190447בטלפקס:  
  050-7959960בפלאפון:  

 mendyez@gmail.com :מיילב

 
  "פבאלול תשד כ" ראשוןעד יום 

  2020ספטמבר ב 13
  

  שירות משלוחים ארצי
  

   ש"ח 79 באזור גוש דןמחיר משלוח 
  
   !!!כתיבה וחתימה טובהבברכת שנה טובה   

 

  

  
      המעבירים הזמנתם עד

 פ"אלול תשב "אכ יום חמישי
  2020ספטמבר ב 10

  הנחה מיוחדת 5%יקבלו 
 


