
 

 

 

 

 050-300040זקן    עידו   - אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה 

 

 תפריט שבת וחג

 ____________   לכבוד:

 ____________: איסוף עצמי/משלוח

 ____________ : שעת מסירהתאריך ו

 ____________: מנות  מספר

 ____________  :מחיר

 ____________ : לחמניות 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

לבצע עד יום  ום שישי ניתן דוגמא משלוח לי)ל 14:00בשעה המשלוח אספקת  יומיים לפני עד הזמנה לבצע ניתן  •
 ( 14:00-רביעי ב

 ניתן לבצע שינויים ולבנות תפריט מותאם אישית  •
 לקילו   ₪ 40- ו   לחצי קילו ₪  25 סלטים בנפרד בעלות של ניתן לרכוש   •
 משלוחים לירושלים, מודיעין, השפלה והמרכז בתוספת תשלום  •
 12:00ובימי שישי עד השעה  14:00שעה הבוע עד  במהלך ימי הש ניתן לבצע איסוף עצמי  •

 מינימום הזמנה 550 ש"ח 

 לבחירה( 8סלטים )
  גזר מרוקאי חי□
 גזר מרוקאי מבושל□
 חומוס גרגירים□
 טחינה מתובלת□
 חמוצי הבית□
 מבחר חמוצים□
 סלט חסה ועגבניות שרי□
 סלט טבולה□
  ירקות□
 חציל שלם עם טחינה□
 יווניחציל □
 חציל טבעי על האש□
 קוביות חציל בתיבול פיקנטי□
 סלט כרוב ושמיר□
 כרוב וגזר במיונז□
 כרוב סיני□
 מטבוחה□
 סלט מלפפון בשמיר□
 שרי בבזיליקום□
 פלפל חריף□
 פלפל מתוק צבעוני□
 שורש סלרי□
 תירס מקסיקני□
 תפו"א במיונז□
 סלט תורכי□
 קוביות סלק□

 ₪ 25 לבחירה( 1מנה ראשונה )
 פילה מושט מזרחי ברוטב מרוקאי□
 פילה מושט ברוטב לימון ושקדים□
 סול ברוטב לימון ושקדים□
  פילה סלומון□
 

₪ כולל תוספות  55מנה עיקרית 
 וסלטים

 עוף בתנור בשזיפים□
 עוף בגריל□
 תיבולבעשבי  סטייק פרגית□
 סטייק עוף ברוטב□
 קבב מזרחי □
 חזה עוף ממולא□
 תבשיל גולש□
 קציצות בשר ברוטב□
 שיפודי עוף וירקות□
  בנוסח השףאסדו □
 

כולל תוספות  ש"ח 45 מנה עיקרית
 וסלטים

 נודלס סיני□
 ארטישוק ממולא בשר□
 מאפה פילו ממולא בשר עם רוטב□
 מאפה בשר בצק עלים□
 מוסקה בשרית□
 פסטיה בשרית□
 טורטייה מקסיקנית בשרית/צמחונית□
  שניצל עוף□

 

 3תוספות למנה עיקרית )
 לבחירה(

 )ערב( שקדים וצימוקיםאורז עם □
 אורז צהוב□
 אורז עם ירקות□
 אורז עם אטריות□
 אפונה עם ארטישוק וסלרי□
 )בוקר(שעועית ירוקה □
 במיה□
 ירקות מאודים בתנור□
 ירקות סינים מוקפצים□
 זיתים מבושלים מרוקאים□
 תפו"א פרוס אנה□
 בטטה בשמן זית ורוזמרין□
 תפו"א סירות□
 )בוקר( תפו"א פריזאין□
 בינוני אפוי שלםתפו"א □
 דואט תפו"א ובטטה□
 קוס עם ירקותסקו□
 )ערב(זיתים מרוקאים □
 
 
 

 (₪ 5מנה אחרונה )
 גלידה□
 עוגת מוס שוקולד□
 בקלאווה□
 שטרודל תפוחים□

 
₪ כולל    40  מנה עיקרית

 לסעודה ראשונהזהים  ם  סלטי
 חמין בשרי מלא  □
 צ'ולנט בשרי □

 תוספות 
 אורז עם שקדים וצימוקים  □
 אורז צהוב  □
 אורז עם ירקות  □
 אורז עם איטריות  □

 ₪ כולל סלטים   20  עיקריתמנה  
 פשטידה לבחירה:  בצל / פטריות / קישואים  □
 דג מטוגן  □
 ( לבחירה  4סלטים חדשים ) □
□  _________________ 
□  _________________ 
□  _________________ 
□  _________________ 

 

 ערב שבת

 שלישיתסעודה 
 

 דה שניה שבת בבוקרועס


