
 

 

 

 

 טלפונים להזמנות :

 04-9930791 –חנות 

 .0525843749 –מזל 

 )נא לוודא שההזמנה הגיעה( 04-6041467 –פקס 

 שההזמנה הגיעה()נא לוודא                  yanay9@live.com   -מייל

 

 "פתש פסח –תפריט חג 
 בברכת חג שמח

 
 לפי חצי ליטר – סלטים

 .₪ 30 קצוץ כבד -

 .₪ 18 סלק -

 .₪ 18 במיונז א"תפו -

 .₪ 25 ביצים -

 /במיונז/יווני/אש חציל -

 .₪ 18 בתחמיץ/טחינה   

 .₪ 20 בטחינה/מוקפצת כרובית -

 .₪ 20 בתחמיץ פלפל -

 .₪ 30 חזרת -

 .₪ 25 וולדורף -

 .₪ 15 כרוב סלטי -

 .₪ 20 מאש סלט -

 .₪ 18 ירוקים סלט -

 ₪. 18 –סלט תפו"א עם ביצים ובצל ירוק  -

  חמוציות/רימוניםסלט קינואה עם  -

 ₪. 20 –ופטרוזיליה    

 ₪. 30 –חרוסת  -

 גרם 100 -מחיר ל –מנות ראשונות )בשר( 

 .₪ 9ארטישוק ממולא בשר  -

 ₪. 9.5  מוסקה חציל במילוי בשר-

 .₪ 12.5 בשר במילוי פטריות -

 . ₪ 12גלילות מצה במילוי בשר  -

 גרם 100 -ל מחיר –( צימחוני) ראשונות מנות

 .₪ 9ירקות  במילוי ארטישוק תחתיות -

 .₪ 10 עגבניות ברוטב כרישה כופתאות -

 .₪ 10 ירקות במילוי פטריות -

 .₪ 12 וירקות טריות פיטריות במילוי גלילות מצה -

 

 

 גרם 100 -ל מחיר –( דגים) ראשונות מנות

 .₪ 12 פיש גפילטע -

 .₪ 12 ממולא דג ראש -

 .₪ 10 מטוגן/  מבושל אמנון פילה -

 .₪ 14 ילי'צ ברוטב אפוי סלמון -

 .₪ 10 פיקנטי ברוטב נסיכה -

 .₪ 8 דג קציצות -

 

 גרם 100 -מחיר ל –מנות עיקריות 

 .₪ 13 צלי עגל ביין ושזיפים -

 .₪ 13פילה פרגית צלוי  -

 .₪ 8כרעיים עוף בדבש ויין  -

 ₪  8כרעיים עוף בטעמים שונים 

 ₪. 10 עוף במילוי פירות יבשים  שוקיים -

 .₪ 13לשון  -

 .₪  10 אווזקונפי  -

 

 .₪ 16פרוס כתף טלה  -      

 .₪ 18רוסטביף  -                                    

 .₪ 8 כבד עוף צלוי בבצל ויין -                                    

 .₪ 13 ברוטב סילאןאסאדו  -                                    

                                     

                                     

 גרם 100 -ל מחיר – תוספות 

 .₪ 3.7 ורוזמרין זית בשמן פריזיאן א"תפו -

 .₪ 3.7 ופיטריות בצל ברוטב אפוי פרוס א"תפו -

 .₪ 7 גפן עלי -

 .₪ 4.7 אנטיפסטי אפויים ירקות -

 .₪ 6.5 יבשים פירות בתוספת ימס'צ -

 .₪ 4.2 ובצל שקדים בעיטור אורז -

 .₪ 4.2 וסילאן שקדים, תמרים עם אורז -

 .₪ 9( יבשים פירות מיקס תבשיל) טנזיה -

 ₪ 4.7שעועית מוקפצת -

 ₪  4.7שעועית מאודה -

 ממולאים לביבות ועוד ....

 

 מחיר לליטר –מרקים 

 .₪ 18עוף  -

 .₪ 18ירקות  -

 גרם( 100-)ל ₪ 5 קניינדלך  -

 

 קינוחים:

 .₪ 6אגסים מבושלים ביין  -

 פנקייק -

 בלינצס -

 כדורי שוקולד  -

mailto:yanay9@live.com

