
 
 

 

 2019כיפור ערב תפריט 

 6.10.19 יום שלישי הזמנות יתקבלו עד
 

 שם המזמין:________________________

 טלפון:____________________________ 

 תאריך איסוף:________  שעה:_________ 

 הערות: ____________________________________

__________________________________________ 

 מקבל ההזמנה:______________________ 
 

 מנות פתיחה 
  ₪ ליחידה  9 )ללג(            גפילטע  

  ₪  21 גרם  250 –)ט(   חזרת ביתית 

  ₪ ליחידה  2          )ט( במילוי אורז  עלי גפן  

  מנות  ₪2 ל  26 )ט( כ ¾ ליטר  -  אפונה כפרי מרק  

  מנות  ₪2 ל  26 עוף צח כ ¾ ליטר מרק  

  ₪ למנה 13 יחידות(   5)  קרפלך עגל

  ₪ למנה 13 )צ(   צל מטוגן ב קרפלך תפו"א מסורתי עם 

  ₪   47.5 כבד קצוץ טרי )כחצי ק"ג( 

  ₪   29.5 סלט תפוחי אדמה )כחצי ק"ג( 

   

   פתיח: 

 (  טקציצות כרובית וברוקולי אפויות )
 יחידות(   -3)

  למנה₪   12

  ₪ למנה 12 יחידות(   3קציצות עדשים וירקות )

 
 מנות דג  

 סלמון ברוזמרין, עגבניות שרי ושום 
 

  ₪ למנה 34

  ₪ ליח'  18 פילה סול מטוגן 

 

 ובשר  עוף  – מנות עיקריות 
  ₪ למנה 19 ונים שניצל 

  ₪ למנה 19 ברוטב מתקתק ירכיים ושוקים 

  ₪ למנה 19 ביין לבן ושום חזה עוף 

  ₪ למנה 19 קציצות בקר ברוטב עגבניות 

  ₪ למנה 19 קציצות עוף אפויות בעשבי תיבול 

  ₪ למנה 28 נתחי פרגית בחרדל דיז'ון וצ'ילי 

  ₪ למנה 46 צלי כתף פרוס ברוטב פטריות 

 

  



 
 

 

 תוספות 
  גרם  500ל ₪  19.5 ט( סירות תפוחי אדמה ברוזמרין ושום )

חומוס פטרוזיליה  קוסקוס מחיטה מלאה 
 ומשמש 

  גרם  500ל ₪  29.5

  גרם  500ל ₪  19.5 אורז בסמטי לבן )ט( ללג ללס 
פיצוחים ובצל   עשבי תיבול,  אורז בסמטי 

 )ט( ללג ללס   מקורמל
  גרם  500ל ₪  19.5

זוקיני   , של ברוקולי, כרובית, גזראנטיפסטי 
 פלפלים צלויים בטימין  

  גרם  500ל ₪  29.5

  גרם  500ל ₪  32.5 עגבניות ושום שעועית ירוקה ברוטב 

 
 סלטים 

  גרם  500ל ₪  19.5 כרוב גזר תפוח עץ גרנד סמית וסלרי סלט 

  גרם  500ל ₪  22.5 בתחמיץ  סלק  סלט  

  גרם  500ל ₪  31.5 כרוב סגול גזר וג'עלה )ללס( סלט קינואה לבנה 

  גרם  500ל ₪   24 גריסי פנינה ורימונים, בטטה צלויה ובצל  סלט  

סלט עדשים שחורות פילפלים קלויים  
 ופטרוזיליה ובצל סגול )ללס( 

  גרם  ₪500 ל  24

איטריות שעועית וירקות ברוטב   –סלט ויאטנמי
 אסייתי 

  גרם   ₪500 ל 24

בורגול עשבי תיבול ופלפלים    –טאבולה 
 בתחמיץ 

  גרם  ₪500 ל 29.5

 

 עוגות לצאת הצום 

 ₪ ליחידה  42במחיר  שמרים גבינה /אגוזים חלבה פיסטוק/  שוקולד/ פרג/' נץאקר

 ₪ ליחידה  39מבחר עוגות בחושות במחיר 

 ₪ ליח'  58שטרודל תפוחי עץ  

 חלות 

  ₪  20 דגנים   5חלה עגולה קרסט 

  ₪  20 חלה מקמח מלא עם שיבולת ופשתן  

  ₪  16 חלה מתוקה 

  ₪   22 חלה  תפוחים וצימוקים 

 


