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 "נועם השבת"מארז 

 )חבילה בסיסית(

 למנה₪  135

 מנות ומעלה 5 -מ החל
 לפי זוג( )הכמויות כאן הוא

 

5 סוגי סלטים 

2  מנות געפילטע פיש

 או מנה מושט (למנה)

חצי ליטר למנה( -כ) מרק 

לאקשן )אטריות( קופסא 

למנה( עוף או הודו( 

אורז 

תפו"א /פערפעל 

צימעס 

פרוסות קוגל תפוח אדמה 

 ירקות מוקפצים /

סלט ביצים קופסא 

( כטשולנט בקר וקישקע- 

 חצי ליטר למנה(

 

 

 

 להתענג"מארז " 

 )חבילה איכותית(

 למנה₪  175

 מנות ומעלה 2 -החל מ
 )הכמויות כאן הוא לפי זוג(

 

5 סוגי סלטים 

חריין 

2  למנה(מנות געפילטע( 

)דג סלמון )למנה 

 חצי ליטר למנה( -כ)מרק 

לאקשן )אטריות( קופסא 

למנה(עוף או הודו( 

אורז 

תפו"א /פערפעל 

צימעס 

פרוסות קוגל תפוח אדמה/ 

 מוקפציםירקות 

סלט ביצים קופסא 

ר )רגל קרושה(גאלע 

כבד קצוץ 

 כ)טשולנט בקר וקישקע- 

 חצי ליטר למנה(

פרוסות קוגל אטריות 

סלט פירותטקומפו , 

 

 

 VIP -"מארז "ווי אי פי

 )חבילה ליקירי השבת(

 למנה₪  340

 מנות ומעלה 2 -החל מ
 )הכמויות כאן הוא לפי זוג(

  

5  סלטיםסוגי 

חריין קופסת 

ג'לופניו דיפ 

3  למנה(מנות געפילטע( 

למנה( ללילה סלמון דג( 

למנה( סלמון לבוקר דג( 

 חצי ליטר למנה( -כ)מרק 

לאקשן )אטריות( קופסא 

קניידלאך 

שקדי מרק 

עוף או הודו 

2 פרוסות בקר 

אורז 

תפו"א /פערפעל 

צימעס 

פרוסות קוגל תפוח אדמה 

סלט ביצים קופסא 

רגל קרושה( רגאלע( 

כבד קצוץ 

 חצי  -כ)טשולנט בקר וקישקע

 ליטר למנה(

פרוסות קוגל אטריות 

הרינג 

טונה 

מציות 

ארבובעס 

סלט פירותטקומפו , 

ה/ רוגלאךעוג 

פיצוחים 

 יבש בקבוק יין 

2 בירה יבקבוק 

 מארז "תהא בנחת"
 )השלמות לשבת(

 למנה₪  55

 מנות ומעלה 2 -החל
 )הכמויות כאן הוא לפי זוג(

 

 לחמניות 6 +חלה 

3  בקבוקי שתייה 

 בקבוק מיץ ענבים 

גביע לקידוש 

 למרק  -סירים חד פעמי

 ולצולענט

מפות ניילון  לשולחן 

תבניות ח"פ 

כוסות ח"פ איכתי 

י איכותיפעמ ם חדסכו 

כיסוי חלות 

 צלחות קשיחות איכותיות 

מלח 

מפיונים  

נרות שבת 

בשמים למוצאי שבת 

אשפתונים 

  

  

 

 

 מבחר חבילות של סעודת שבת 

  חד פעמי מיץ ענבים ושתייה,חלות  חבילת 'תהא בנחת' הכוללת:ניתן להוסיף לכל המנות  

  בצהריים 13:00להזמין עד יום חמישי בשעה  אפשרערכות לשבת. 
 לא ניתן להשיג ערכות אלו במסעדה ללא הזמנה מראש. 

 במסעדה של כל מאכלי השבתיריד אוכל  םביום ששי מתקיי. 

 ם להנחה קלה על פלטת השבת.ומיניוכל המנות לסעודת שבת מגיעות עם תבניות אל 

 פעמיים המתאימים לחימום המרק והחמין.-ניתן לרכוש סירים חד 

 לשאר  -₪    60לשאר הישובים באזור מירון:  -₪  50למירון:  - המחיר לא כולל משלוח

  .הההזמנ עת נא לציין זאת ב. אזורים נא ליצור קשר

 וויתור על מנה לא משנה את מחיר החבילה , מנות קבועות, אין החלפותה. 
  מתאימה לקבוצה ובמחיר מוזל.ן הצעה נתמנות תי 25מנות, מעל  25הערכות אלו הן עד 

 

 

 

 

 פירוט סוגי סלטים

 סלט מלפפון, קולסלאו )כרוב וגזר במיונז(, מיונז /חציל מטוגן ,דיפ עגבניותטחינה,  - סגנון אמריקאי

 מיונז, חציל מטוגן, סלט מלפפוןב תפו"א, )ארבישע( ערביסלט טחינה,   - סגנון ירושלמי

 חומוס, מטבוחה, זיתים ופטריות, מלפפון ובצל, חציל מטוגן    - סגנון מזרחי

 

 

 

 077/4108002להזמנות:    -צפת  ,29רחוב ירושלים 

 077/4704984נא להחזיר את ההזמנה לפקס:  

או למייל :

 

 ____________________________________________ :שם

 ___________________________טלפון נייד:__________

 ________________________________ :הזמנה לתאריך

 ____________________ ____סגנון מארז_____________

 _____________________מארז "תהא בנחת"________

 __________________________מנות__________כמות 

 ____________________________סגנון סלטים_______

 ____________________________יעד למשלוח:_______

 ______________________________סה"כ לתשלום:____

________________________________הערות___________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

____________ 

 

 


