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כמות מחיר שם המנהמק"ט
עיקריות

35.00  ₪ פילה סלמון בניחוח ריחן 323
פרגית ממולאת בשר ברוטב ריבת בצל 315
נתחי פרגיות על האש 324

 ₪  26.50 פילה נסיכה ברוטב חריימה 330
אסאדו 317
חזה עוף בגריל ברוטב פטריות וסלרי313
שווארמה  עוף318

 ₪  22.50
נתחי עוף בסגנון אסיאתי319
נתחי בקר בסגנון סצ'ואן321
קדירת בקר 322
קרווינג בקר ברוטב פקנטי320
צ'ילי קון קרנה )בשרי(316

 ₪  19.50

מפרום - תפו"א ממולא בשר329
מוסקה- חציל במילוי בשר 326
פלפל ממולא בשר364
קציצות בשר עם סלק 311
ספגטי בולונז' 310
תבשיל אורז עם בשר בסגנון לבנוני338
שניצלונים בשומשום358
כדורי בשר ברוטב עגבניות357
פלפל ממולא בירקות327
פשטידת פטריות בצל ותפו"א331

חלבון מן הצומח

תבשיל קדירת שעועית 348
 ₪  12.50 תבשיל אפונה ועדשים 349

קדירת חומוס ברוטב עגבניות 341

דגנים- תוספת פחמימה
נודלס עם ירקות 332

 ₪  9.00

קוסקוס מלא 333
פסטה עם ירקות ובזיליקום334
בורגול עם ירקות 335
אורז לבן 336
אורז אושפלו 337
אורז מג'דרה 339
קוסקוס לבן מאודה 340
תבשיל כוסמת עם ירקות 346

ירקות- תוספת ירקנית
תבשיל שעועית ארטישוק ואפונה 347

 ₪ 12.50 ירקות בסגנון אסייאתי 342
ירקות לקוסקוס 344

מרקים
מרק שעועית וירקות350

 ₪  9.00
מרק מיניסטרונה351
מרק אפונה 354
מרק עדשים וירקות 355
מרק ירקות וקטניות 356

טלפון נוסףטלפון

מיקודעיר

72 -
מספר לקוחשם משפחהשם פרטי

כתובת

כל מנה ארוזה בנפרד בכדי לאפשר לכם
להרכיב ארוחה על פי טעמכם האישי

המנות מגיעות קפואות 
ושומרות על ערכן התזונתי

רק לחמם ולהגיש!

הובלה עד הבית )באזורי חלוקה(

איך הארוחות מגיעות אליכם?

 סמנו ליד כל פריט את מספר 
המנות המבוקשות

מלאו את פרטיכם האישיים

התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי

 מוקד ההזמנות פתוח לשירותכם: 
8050* שלוחה 2  בימים א'-ה' 

בין השעות: 08:30-16:00

הנחיות לביצוע הזמנה:

סדרת מוצרי מבושלת עד הבית

יכנס בקרוב למגוון


