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 לחנוכה מגשי אירוחתפריט  

 
 

 תשלום  בתוספת והמרכז השפלה, מודיעין, לירושלים משלוחים •

 שקלים 550הזמנה  םמינימו •
 

 
 050-300-0409בטלפון    שמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נ 

 כמות    מנות עיקריות    כמות    מנות ראשונות   

    166 ₪  יחידות  10 עראייס  33)    69 ₪ ק"ג 1 תפו"א\ מגש סיגרים מרוקאים בשרי 1)

₪    יחידות  10 שווארמה בטורטיה  34)    69 ₪ ק"ג 1 פסטל תפו"א   2) 146    

    152 ₪   יחידות  10 במילוי ראגו פילו  35)    69 ₪ ק"ג 1 קובה נבלוסיה  3)

₪    יחידות  10 מיני בורגרס אנטרקוט  36)      ₪  73 ק"ג 1 אגרול סיני  4) 166    

    128 ₪   ליטר  2מיכל  שניצלונים  37)    69 ₪  ק"ג 1 לביבות ירק/בטטה  5)

    166 ₪   יחידות  10 חלה שניצל 38)    69 ₪ ק"ג 1 פשטידת בצל/ברוקולי 6)

   110 ₪   יחידות  10 שיפודי עוף  39)    69 ₪ ק"ג 1 פוטטוס  7)

₪    יחידות  10 סנדוויץ פרגית  40)    75 ₪ ק"ג 1 מיקס: צ'יפס, טבעות בצל  8) 166    

    160 ₪  יחידות  10 קבבונים   41)    75 ₪ ק"ג 1 עלי גפן ממולא  9)

₪    יחידות  10 צוריסוס בלחמניהנקנקיות  42)   75 ₪ ק"ג 1 כרוב ממולא  10) 118   

₪    יחידות  10 קבב דגים  43)   75 ₪ ק"ג 1 פלפל ממולא  11) 160   

₪   יחידות  10 לחם בעגין עם צנוברים  44)   95 ₪ ק"ג 1 מיקס ממולאים  12) 118  

₪   יחידות  10  עוף/ צמחוני טורטיות  45)   85 ₪ ק"ג 1 ברוקולי וכרובית בציפוי פריך  13) 118  

  118 ₪   ליטר  2מיכל  נודלס עוף/ צמחוני  46)      

₪    ליטר  2מיכל  סצואן בשר/צמחוני  47)  כמות    סלטים   118  

₪   יחידה  1 פילה סלמון שלם בעשבי תיבול  48)     75   ₪  ליטר  2 סלט קינואה 14) 118  

  69 ₪   מנות  5 פיתות סביח מיני  49)     75   ₪  ליטר  2 סלט קייסר 15)

     75   ₪  ליטר  2 קלאסי  סלט תפו''א רוסי 16)
 
       תוספות    

₪    ליטר  2מיכל  פסטה בולונז  50)    120  ₪   ליטר  2 פלטת ירקות אנטיפסטי  17) 118   

₪    ליטר  2מיכל  פסטה פסטו  51)     75   ₪  ליטר  2 פלטת ירקות עם מטבלים  18) 118   

₪    ליטר  2מיכל    פסטה אוליאוליו 52)     75   ₪  ליטר  2 סלט שורשים  22) 118   

₪   מנות  10 לזניה בשרית  53)     75   ₪  ליטר  2 בצ'ילי  סלט בטטה 23) 125   

₪    ליטר  2מיכל  דואט תפוח אדמה ובטטה 54)     75   ₪  ליטר  2   סלט ביצים 24) 118   

₪    ליטר  2מיכל  אנטיפסטי חם  55)     75   ₪  ליטר  2   סלט טונה 25) 120   

₪    ליטר  2 סלט סלמון ועלים  26) 118           

     תוקים מ      75   ₪  ליטר  2 סלט חציל טבעי  27)

   180 ₪   פלטת פירות  56)     75   ₪  ליטר  2 קלויים סלט פלפלים  28)

    250 ₪    פלטת פירות פרימיום  57)     75   ₪  ליטר  2 פיקנטי  סלט מטבוחה 29)

   350 ₪   מיקס קינוחים מהסרטים  58)     75   ₪  ליטר  2 הבית  חמוצי 30)
      75   ₪  ליטר  2 טחינה ירוקה 31)

 

   
        75   ₪ מנות  5 סלט פסטה  32)
           
           

           

ניתן לקבל כלים חד פעמיים ושתיה בתוספת  
 תשלום 

 בכשרות הרב מחפוד ורבנות מהדרין מטה בנימין
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