
 
 

   לקוחות יקרים,

 בימים "משונים" אלה נשמח לעזור לכם לגוון את התפריט הביתי ואת מצב הרוח בקנייה מהאוכל המוכן שלנו.

  הקנייה לפי משקל / מס' מנות, האיסוף עצמאי (נוכל להוציא אל הרכב / עד הבית במקרה בידוד),

  ניתן לשלם באשראי בטל' או בעת האיסוף.

. ההזמנות בטל' 04-8832665, שעה לפני האיסוף  בין השעות 12:00-18:00, 

 

 תפריט הביתה

 בקר

 ביף בורגיניון – קסרול בקר ביין אדום וירקות     -      100 שח לקילו (המשקל ללא הרוטב)

  בריסקיט ברוטב טריאקי      -     -      90 שח לקילו

 קציצות בקר ברוטב עגבניות פיקנטי     -      80 שח לקילו

 כרוב ממולא בשר ואורז     -      70 שח לקילו

 המבורגר בלחמניה 70 גרם ליחידה      -     11 שח ליחידה

 

 עוף / אווז

 סטייק פרגית בחרדל ודבש      -      80 שח לקילו

 קונפי שוק אווז ברוטב חמוציות      -      30 שח ליחידה

 חזה עוף וירקות ברוטב טריאקי     -     70 שח לקילו

 קרע עוף בסויה ודבש \ בתבלינים יבשים     -     70 שח לקילו (ללא הרוטב)

 שניצל ביתי מחזה עוף      -      70 לקילו

 

 דגים

 סלמון בקרם שום או דבש וחרדל     -     115 שח לקילו

 פילה דג ברוטב שקשוקה פיקנטי     -      80 שח לקילו

 פילה ברמונדי ביין לבן וירקות (200 גר')      -     35 שח ליחידה

 פילה פורל בעשבי תיבול ( 200 גר')      -     35 שח ליחידה



 

 צמחוני

 קיש ירקות חלבי (ירק משתנה)      -     80 שח לתבנית של 9 מנות

 קוסקוס צמחוני (מרק וקוסקוס)      -     40 שח לאדם

 קוסקוס      -     30 שח לקילו

 קבב עדשים ושעועית ברוטב עגבניות       -     50 שח לתבנית של 6 מנות

 

 תוספות

 פסטה ברוטב עגבניות      -      45 שח לקילו

 פסטה ללא רוטב     -      30 שח לקילו

 רוטב עגבניות      -      30 שח ל חצי ליטר

 אורז פילאף וירקות      -     30 שח לקילו

 תפוח אדמה בשמן זית שום ורוזמרין      -     35 שח לקילו

 שעועית ירוקה בשמן זית ושום      -     40 שח לקילו

 מגדרה בסגנון דרוזי ( עם בורגול )      -     30 שח לקילו

 מרק  ( משתנה )      -     40 שח לליטר

 

 עוגות בתבנית אינגליש, שמרים, תפוז, קוקוס      -     30 שח ליחידה

 עוגיות למינהן      -     65  שח לקילו

 

  

 *נשמח לקבל בקשות נוספות למנות או תוספות שאינן מופיעות בהצעה זו*

 

 בריאות טובה לכולם ושנתראה בקרוב, צוות בציר 66'.

  

* * *  
 


