
ניתן להזמין מראש בווטסאפ: 050-8372082
מינימום הזמנה של 450 ש"ח  

תפריט

איך מגיעים?
כותבים בוויז- שדות איילון

שעות הפתיחה:
8:30-13:00

• כשר למהדרין בהשגחת הרב אהרון מרצבך •



• מנות בשריות • 

בקר..................... המחירים לפי 100 גרם

₪ 15.9  ................................. בשר ראש

₪ 14.9  .................................... צלי כתף

שאוויה......................................... 13.9 ₪

₪ 14.9 .......................................... אסאד

צוואר כבש................................. 15.9 ₪

מוסקה..........................................  8.9 ₪

מפרום..........................................  8.9 ₪

קציצות בקר................................. 9.9 ₪

מוקפץ בקר................................  9.9 ₪ 

 .......................................... מאפי בשר
המחירים לכלל מאפי הבשר לפי 100 גרם

פסטיה עוף.................................  8.9 ₪

₪ 8.9 ................ קוראסון-בשר מפורק

טורטיה מטוגנת במילוי בשר.............  8.9 ₪

מאפה קדאיף ממולא בשר............  8.9 ₪ 

עוף...................... המחירים לפי 100 גרם

₪ 9.9 .................................. מוקפץ עוף 

₪ 13.9  ........................... פרגיות בגריל

₪ 6.9  ............................ כנפיים בצ'ילי 

 ₪ 7.9  ........................................ כרעיים 

 ₪ 9.5  ...................................... כבד ביין 

סלט כבד קצוץ............................ 7.5 ₪

₪ 9.9  ................................ קציצות עוף

דגים ................... המחירים לפי 100 גרם

 ₪ 9.9  ........................... חריימה-אמנון 

₪ 11.9  ................ לברק עשבי תיבול 

₪ 15.9  .......................... סלמון אסייתי 

₪ 15.9 ................. סלמון עשבי תיבול 

₪ 15.9  ............. טונה ברוטב מרוקאי 

 ₪ 8.9  ............... קציצות דגים ברוטב 

גפילטע פיש...............................  9.9 ₪ 

מטוגנים .............................................. 
המחיר לכלל המטוגנים 8.5 ₪ ל 100 גרם 

שניצלונים בייתי 

שניצל בייתי 

סיגר פטריות )פרווה(

סיגר ירקות מוקפצים)פרווה(

כרובית מצופה)פרווה(

חציל שניצל )פרווה(

קובה

פסטל משולש תפו"א

• תוספות •
המחירים לפי 100 גרם

אורז לבן .....................................  3.9 ₪

אורז בעשבי תיבול-שמיר......... 3.9 ₪

₪ 3.9  .............................. אורז אושפלו

 ₪ 3.9  ........... אורז עדשים )מג'דרה( 

קוסקוס .......................................  3.9 ₪

₪ 3.5  ............................ מרק קוסקוס 

שעועית+צהובה .......................... 3.9 ₪

אנטי פסטי+תפו''א בייבי .........  4.9 ₪

במיה.............................................  4.9 ₪ 

 ₪ 8.9  ............................ מוקפץ פרווה 

 ₪ 5.9  ............................................. חמין 

 ₪ 13.9  .............................. בשר לחמין 

₪ 7.9  ....................................... עלי גפן 

• פשטידות • 

קיגל ירושלמי משולשים.................. 21.90 ₪ 

פשטידת תפו"א................  29.90 ליח'

• לחמים • 

..................................   15 ₪ ליח' חלות 

............................  3.5 ₪ ליח' לחמניות 

.......................  20 ₪ ליח' מארז פרנה 

....................  20 ₪ ליח' לחם מחמצת 

עוגת שמרים לאה.......... 29.9 ₪ ליח'

...........................  5 ₪ ליח' פיתה זעתר

• מיוחדים •

הרינג.....................................  25 ₪ ליח'

מטיאס..................................  30 ₪ ליח'

בנוסף מבחר עוגות ועוגיות 
פרווה וחלבי, יינות מעולים, 

פיצוחים, טחינה 
 ועוד הפתעות....

• סלטים •
מחיר לכלל הסלטים 5.4 ₪ ל 100 גרם 

גזר מרוקאי 

גזר מתוק עם אננס 

גזר פיקנטי עם פלפל שום לימון 

זיתים 

חומוס 

חציל בוחינה 

חציל במיונז 

חציל בתחמיץ

חציל מטוגן 

חציל מרוקאי

חציל פיקנטי

חציל רומני 

טאבולה 

טחינה 

טחינה ירוקה 

טחינה סלק 

כרוב אסיאתי 

כרוב וגזר עם מיונז 

כרוב לבן עם פיצוחים ופטרוזיליה 

כרוב סגול במיונז 

מאשוויה 

מטבוחה 

מלפפון שום שמיר 

סחוג אדום

סחוג ירוק 

סלט אבוקדו 

סלט בטטה בצ'ילי

סלט ביצים 

סלט חמוצי הבית 

סלט טונה 

סלט עדשים 

סלט צ'ירשי)דלעת (

סלט קינואה בטטה 

סלט תורכי 

סלט בלסמי

עלים ופיצוחים 

פטריות מטוגנות אסייתי 

פלפל חריף מקורמל 

פלפל רצועות 

קישוא בטעם כבד

תוספות לחומוס – שמן זית , גרגירי 

חומוס ופטריות 

תפו"א ביצים 


