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  50₪ * צלחת סימנים לסדר הפסח

מחיר למארז  מנות ראשונות 
 מנות  4

כמות 
 להזמנה

  ₪  82 קציצות עוף טוניסאיות 

  ₪  82 קציצות פרסה של סבא משה )בשרי(

  ₪  80 מוסקה חצילים 

  ₪  80 פלפל ממולא בבשר וירקות שורש 

  ₪  100 תחתיות ארטישוק במילוי בקר 

  ₪  80 לזניה בשרית )על בסיס מצה( 

  ₪  75 כבד קצוץ

  ₪  50 מרק חגיגי )עם ירקות וקניידלך( 

מחיר למארז  תוספות
 מנות  4

כמות 
 להזמנה

  ₪  52 רבעי סלק צלויים בבלסמי

שורש צלויים )גזר, קולורבי, ירקות 
 קישואים(

52  ₪  

  ₪  40 תפו"א אפוי בשום שמן זית ופפריקה

  ₪  40 סירות תפו"א ברוזמרין

  ₪  40 תמיין ושוםשמן זית תפו"א בקליפה  

  ₪  46 בטטה צלויה בשמן זית וטימין

  ₪  45 גזר צ'ימס 

  ₪  50 ירקות אנטיפסטי

  ₪  60 רגו פטריות ובצל 

  ₪   46 קישואים ברוטב עגבניות תבשיל 

מחיר למארז  מנות עיקריות 
 מנות  4

כמות 
 להזמנה

  ₪  110 עוף בשום דבש

)גזר, בצל, קולורבי,  עוף בירקות שורש
 תפו"א, סלרי(

110  ₪ 
 

  ₪  102 פילה עוף בצ'ילי מתוק 

  ₪  102 שניצלונים 

  ₪  100 השניצל הביתי של מכביס 

  ₪  82 קציצות עוף ברוטב אננס

  ₪  150 צלי בקר ברוטב אגוזים

  ₪  150 אוסובוקו בקר בירקות שורש

  ₪  140 לשון בקר ברוטב פטריות

  ₪  150 פרגיות ממולאות בשר ופירות יבשים

  ₪   150 בריסקט עסיסי מהמעשנה

  ₪  130 פרגיות צלי אש

  ₪  82 קציצות בקר בשמפניון

מחיר למארז  דגים 
 מנות  4

כמות 
 להזמנה

  ₪  40 קציצות( 5) גפילטע פיש

סול בטמפורה עשבי תיבול וגרידת 
 לימון

70  ₪ 
 

  ₪120 חריףדג נסיכה בנוסח מזרחי 

  ₪  120 לא חריף דג נסיכה בנוסח מזרחי 

  ₪  120 פילה מושט בשקדים ועשבי תיבול 

  ₪   150 טריאקיסלמון 

מחיר למארז  צמחוני 
 מנות  4

כמות 
 להזמנה

  ש"ח  60 פשטידת בטטה

  ₪  60 מעטפות מצה במילוי תפו"א ובצל 

  ₪  60 פשטידת פטריות

  ₪  65 קציצות פרסה של סבא משה )צמחוני( 

  ₪  70 לביבות ברוקולי וכרובית ביתיות

  ₪  60 קוגל תפו"א

  ₪  70 לזנייה טבעונית

  ₪  70 חביות תפו"א ממולא ירקות שורש 

מחיר למארז  סלטים 
 מנות  4

כמות 
 להזמנה

  ₪  45 ¼ ק"ג  חרוסת מסורתית

  ₪  25 חזרת ¼ ק"ג 

  ₪  40 סלט תפו"א 

  ₪  35 כרוב עם גזר

  ₪  35 כרוב בשום ושמיר 

  ₪  40 צ'ילי מתוק בבטטה 

  ₪  40 סלט ביצים

  ₪  50 סלט פטריות עם בצל 

  ₪  50 סלט סלרי חמוציות ושקדים 

  ₪   50 חציל תילאנדי פיקנטי

  ₪   40 פלפל בתחמיץ

  ₪  40 פלפלים וסלרי )חמוץ מתוק( גזר 

  ₪  45 פרוסות חציל במרינדה 

 20:00בשעה   30.3.23קבלת הזמנות עד 

 5.4.23 ויום ד' 4.4.23 ם שלישיבימי חלוקת משלוחים

 : ומכירת אוכל במקום חלוקת הזמנות באיסוף עצמי

 20:00  – 16:00שעות  4.4.23שלישי ביום 

 12:00 –   08:00בשעות  5.4.23רביעי  ביום

 

להזמנות  
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