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  כל מוצרי הבשר בהכשר הרב מחפוד בלבד
 

מועצה אזורית  -כשרות מהדרין מן המהדרין
 מטה בנימין ללא חשש קטניות ושרויה

 2022פסח  -טופס הזמנה   
 

 כמות    מנות עיקריות    כמות    מנות ראשונות   

    188 ₪  מנות  5 בשום שמן זית ורוזמרין אסאדו  30)    168 ₪ מנות  5 בלימון שקדים ואגוזים לברק  1)

₪    מנות  5 (5יין )מס'  ב צלינתחי  31)    168 ₪  מנות  5 בעשבי תיבול נורווגי סלמון  2) 174    

    162 ₪   מנות  5 פרגית בעשבי תיבול  32)    147 ₪  מנות  5 מזרחי פיקנטי מושט  3)

₪    מנות  5 ברוטב תפוזים  עוף  33)    120 ₪ מנות  5 בשר  במילויארטישוק  4) 148    

    320 ₪   מנות  5 שוק טלה בעשבי תיבול  34)    128 ₪  מנות  5 גלילות חציל ממולא בשר  5)

    188 ₪   מנות  5 פרגיות ממולאות פירות יבשים  35)    95 ₪ מנות  5 ביתי   כבד קצוץ 6)

    132 ₪   מנות  5 שניצל 36)    95 ₪ מנות  5 ביתיות  קציצות גפילטע פיש 7)

₪    מנות  5 קציצות בקר ברוטב  37)    92 ₪ מנות  5 לביבות ברוקולי וכרובית )צמחוני(  8) 118    

    57 ₪  יח'   1 קוגל תפוחי אדמה )צמחוני( 38)    92 ₪ מנות  5 גלילות חציל )צמחוני(  9)

         68 ₪ יח'   1 קוגל תפוחי אדמה )צמחוני( 10)
 כמות    תוספות      76 ₪   עשירה פשטידת ברוקולי 11)

    72 ₪  מנות  5 וסילאן  ירקות אנטיפסטי 39)       

    61 ₪  מנות  5 סירות תפוח אדמה   40)  כמות    סלטים  

    69 ₪  מנות  5 תפוחי אדמה בייבי בתנור 41)     17   ₪  גר'  250 רענן  סלט וולדורף 12)

    61 ₪  מנות  5 קוביות תפוחי אדמה   42)     17   ₪  גר'  250 סלק אדום   קרפציוסלט  13)

    69 ₪  מנות  5 בטטה בשמן זית  43)     17   ₪  גר'  250 קלאסי  סלט תפו''א רוסי 14)

    82 ₪  מנות  5 ם זיתים מבושלי 44)     17   ₪  גר'  250 סלט כרוב אדום  15)

    65 ₪  מנות  5 ירקות מוקפצים בסגנון סיני  45)     17   ₪  גר'  250 אמריקאי  סלט קולסלו 16)

          17   ₪  גר'  250 סלט כרוב וחמוציות  17)
    מרקים       17   ₪  גר'  250 בזיליקום  ט שרי בפסטולס 18)
   63 ₪  ליטר  2 מרק עוף צח  46)     17   ₪  גר'  250 ושום לימון בסלט גזר טרי  19)

    40 ₪    )בשרי( יח' קניידלך 10  47)     17   ₪  גר'  250   מבושל מרוקאי סלט גזר 20)

    80 ₪  ר ליט 2 מרק כתום  48)     17   ₪  גר'  250 בצ'ילי  סלט בטטה 21)

מנות   5 צולנט בשרי מלא \חמין  49)     17   ₪  גר'  250   סלט חציל יווני 22)   ₪ 160  
          17   ₪  גר'  250 סלט חציל פיקנטי   23)
          17   ₪  גר'  250 סלט חציל במיונז   24)
          17   ₪  גר'  250 סלט חציל טבעי  25)
          17   ₪  גר'  250 קלויים סלט פלפלים  26)
          17   ₪  גר'  250 פיקנטי  סלט מטבוחה 27)
          17   ₪  גר'  250 הבית  ירקות  חמוצי 28)

          32  ₪  גר'  250 ביתית אמיתית  חזרת 29)
 

 18:00בשעה    11.4.22 - ה י' בניסן,    שני ניתן להזמין עד יום   •
 15.4.21בניסן, ה    דבשעות הבוקר ועד כניסת השבת ביום שישי י" 14.4.21- י"ב בניסן, האספקת הארוחות החל מיום חמישי   •

 משלוחים לירושלים, מודיעין, השפלה והמרכז בתוספת תשלום  •
 בצהריים   12בשעה    214.15. בניסן,    דועד ליום שישי י" 214.14.- בניסן, ה  גניתן לבצע איסוף עצמי החל מיום חמישי י" •

 ש"ח   650מינימום הזמנה  
 

 ________________________כתובת: איסוף עצמי/משלוח,     _______________: טלפון    שם: __________________

 

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

₪ לאדם כוללת מנה    147אנשים    10סעודה מלאה ל 
סוגי סלטים   8סוגי תוספות,    3ראשנה, מנה עיקרית,    
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