
מבשלים לכם פסח
ארוחות חגיגיות לפסח תשע“ט

כשר לפסח - לא שרויה וללא קטניות - בהשגחת הרב יונה דברת שליט“א, מבוא חורון



שלכם, 
   דורון כהן

   מנהל השיווק 

בס“ד                                                                                                                              ערב פסח תשע“ט

לקוחות  יקרים!
לאחר כשנתיים בהם שידרגנו את שטחי הייצור של החברה, אנו חוזרים לייצר עבורכם ארוחות חג במגוון רחב של סגנונות וטעמים. 

, תוך הקפדה על הפרטים הקטנים בניצוחו של שף החברה. , השקענו השנה מחשבה רבה בהכנת המנות אנו במבושלת
מירב תשומת הלב ניתנת לשלבי הבישול וההכנה, לאיכות חומרי הגלם לאסטטיקה ולבקרה על תהליכי הבישול. 

על מנת להקל עליכם בהכנות לחג, אנו מציעים לכם ערכה יחודית המורכבת מהמנות המשובחות והמוצלחות ביותר שלנו.
. , המעניק לכם, למשפחותיכם ולאורחים סעודת פסח מושלמת שילוב מנצח של טעם משובח והקפדה בריאותית

! מבושלת בפסח, זו כבר מסורת

הנחיות לביצוע הזמנות
שעות פעילות מחלקת ההזמנות:
מוקד ההזמנות לפסח תשע“ט יפעל אי“ה: 

מיום ראשון, י“ז אדר ב‘ (24/3/19) 
עד יום ראשון, ט‘ ניסן (14/4/19) או עד גמר המלאי

בימים א‘-ה‘ בין השעות 9:00-18:00
בימי ו‘ בין השעות 9:00-12:00

אפשר לבצע הזמנה דרך האינטרנט 24 שעות ביממה. 

דרך ביצוע ההזמנה:
יש לוודא טלפונית הגעת ההזמנה דרך האתר. 

אין לראות בשליחתה אישור לקבלת ההזמנה במשרדנו.

אפשרויות תשלום:
התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי, 

עד 6 תשלומים שווים, ללא ריבית והצמדה. 
ניתן לשלם בכרטיסי אשראי אחרים בתשלום אחד.

או בהעברה בנקאית.
תאריך ושעות אספקה משוערים מצוינים בסוף הקטלוג. 

* ט.ל.ח

, ת ו מנ י  ג 11 סו
ם 5-7 סועדי ל כל ערכה 

*

ב חות האבי חו י נ
ת גי   ערכה חגי

₪ 799
המחיר כולל מע“מ

 5%
הנחה

   החל מהערכה השניה

מרק ירקות וכופתאות עוף
דג נסיכה בנוסח חריימה
פילה סלמון בניחוח ריחן
גלילות חציל במילוי בשר

פרגיות ממולאות בנוסח השף
צלי בקר ברוטב בורגיניון

שניצל עוף ביתי 
פילה עוף מוקפץ בדבש תמרים

תפוחי אדמה בעשבי תבלין
פשטידת תפוחי אדמה ופטריות

תבשיל ירקות הגינה

הובלה
חינם

לכל חלקי הארץ

שלכם, 
   דורון כהן

   מנהל השיווק 

חפשו אותנו בפייסבוק  |  www.mevushelet.co.il  |    8050 : ן טלפו



דג נסיכה בנוסח חריימה
דג נסיכה אפוי בנוסח חריימה

(עגבניות, פלפלים, עשבי תיבול ותבלינים), 
בטעם פיקנטי.

פילה סלמון בניחוח ריחן
פילה סלמון אפוי בשמן זית, שום 

ובזיליקום, בליווי קוביות לימון ופלפלים.

גלילות חציל במילוי בשר
פרוסות חציל מגולגלות במילוי בשר 

בקר טחון, אפויות ברוטב עגבניות.

פרגיות ממולאות בנוסח השף
פרגיות ממולאות בשר בקר וירקות.

צלויות בריבת בצל.

צלי בקר ברוטב בורגיניון
פרוסות צלי בקר ברוטב פטריות ויין אדום.

פילה עוף מוקפץ בדבש תמרים 
רצועות עוף מוקפצים בדבש תמרים בליווי 

ירקות (בצל, גזר וסלרי).

שניצל עוף ביתי
שניצל עוף ביתי מטוגן

מרק ירקות וכופתאות עוף 
מרק מציר עוף וירקות (גזר, סלרי, 

תפו"א בצל, קישוא ופטרוזליה), 
בתוספת כופתאות עוף.

פירוט המנות בערכה ”ניחוחות האביב“

* התמונות להמחשה בלבד

תפוחי אדמה בעשבי תבלין
תפו"א בייבי אפויים בשמן זית ועשבי 

תיבול (פטרוזליה, רוזמרין ואורגנו).

תבשיל ירקות הגינה
תבשיל ירקות הגינה (פלפלים צבעוניים, 

קוביות תפוחי אדמה ובטטה, קולרבי, זיתים, 
סלרי ובצל) אפוי בשמן זית ותבלינים.

פשטידת תפוחי אדמה ופטריות
פשטידת תפו"א, פטריות, בצל, ביצים, 

קמח תפו"א ותבלינים.



עד שעהמשעהיום חלוקהעיר

16.4.1907:0011:00שלישיאביאל
16.4.1914:0018:00שלישיאביגדור
16.4.1916:0022:00שלישיאביחיל
18.4.1914:0018:00חמישיאביעזר

16.4.1916:0022:00שלישיאבן יהודה
18.4.1916:0022:00חמישיאבן ספיר

16.4.1908:0012:00שלישיאבן שמואל
16.4.1913:0017:00שלישיאבני איתן
18.4.1907:0013:00חמישיאבני חפץ

18.4.1907:0013:00חמישיאדורה
18.4.1914:0018:00חמישיאדרת
16.4.1916:0022:00שלישיאודים

16.4.1913:0017:00שלישיאופקים
17.4.1907:0011:00רביעיאור יהודה

16.4.1907:0011:00שלישיאור עקיבא
18.4.1916:0022:00חמישיאורה

18.4.1907:0013:00חמישיאורנית
17.4.1911:0016:00רביעיאזור

16.4.1907:0011:00שלישיאחווה
16.4.1912:0018:00שלישיאילת

18.4.1907:0013:00חמישיאיתמר
18.4.1907:0013:00חמישיאלון

16.4.1914:0018:00שלישיאלון הגליל
18.4.1907:0013:00חמישיאלון מורה
18.4.1907:0013:00חמישיאלון שבות

17.4.1907:0012:00רביעיאלעד
18.4.1907:0013:00חמישיאלעזר

18.4.1907:0013:00חמישיאלפי מנשה
18.4.1907:0013:00חמישיאלקנה
18.4.1907:0013:00חמישיאפרתה
18.4.1907:0013:00חמישיאריאל
16.4.1913:0017:00שלישיאשדוד

אשדות יעקב 
16.4.1910:0014:00שלישיאיחוד

אשדות יעקב 
16.4.1910:0014:00שלישימאוחד

16.4.1913:0017:00שלישיאשקלון

עד שעהמשעהיום חלוקהעיר

עד שעהמשעהיום חלוקהעיר

18.4.1914:0018:00חמישיאשתאול
17.4.1910:0014:00רביעיבאר יעקב
16.4.1912:0018:00שלישיבאר שבע

18.4.1907:0013:00חמישיבית אל
18.4.1907:0013:00חמישיבית אל ב'
18.4.1907:0013:00חמישיבית אריה

17.4.1907:0012:00רביעיבית גמליאל
17.4.1910:0014:00רביעיבית דגן
18.4.1914:0018:00חמישיבית זית

18.4.1916:0022:00חמישיבית חורון
16.4.1907:0011:00שלישיבית חלקיה
16.4.1916:0022:00שלישיבית יהושע

בית יצחק-שער 
16.4.1916:0022:00שלישיחפר

בית לחם 
16.4.1908:0012:00שלישיהגלילית

18.4.1914:0018:00חמישיבית מאיר
17.4.1907:0012:00רביעיבית נחמיה

17.4.1907:0012:00רביעיבית עריף
16.4.1910:0014:00שלישיבית שאן

18.4.1914:0018:00חמישיבית שמש
18.4.1907:0013:00חמישיבית"ר עילית

18.4.1907:0013:00חמישיביתר עלית
17.4.1910:0014:00רביעיבני ברק

16.4.1913:0017:00שלישיבני דרום
16.4.1916:0022:00שלישיבני דרור

17.4.1907:0012:00רביעיבני עטרות
16.4.1916:0022:00שלישיבני ציון

16.4.1907:0011:00שלישיבני ראם
16.4.1907:0011:00שלישיבנימינה

18.4.1907:0013:00חמישיברכה
16.4.1916:0022:00שלישיבת חפר

17.4.1911:0016:00רביעיבת ים
18.4.1907:0013:00חמישיבת עין
17.4.1907:0012:00רביעיגאליה

18.4.1916:0022:00חמישיגבעון החדשה
16.4.1910:0014:00שלישיגבעת אבני

עד שעהמשעהיום חלוקהעיר

16.4.1908:0012:00שלישיגבעת אלה
18.4.1916:0022:00חמישיגבעת זאב

גבעת חיים 
16.4.1907:0011:00שלישיאיחוד

גבעת חיים 
16.4.1907:0011:00שלישימאוחד

17.4.1909:0013:00רביעיגבעת שמואל
16.4.1916:0022:00שלישיגבעת שפירא

17.4.1916:0022:00רביעיגבעתיים
16.4.1914:0018:00שלישיגדרה
17.4.1915:0019:00רביעיגמזו

16.4.1916:0022:00שלישיגן יאשיה
16.4.1913:0017:00שלישיגן יבנה

17.4.1907:0011:00רביעיגני יהודה
17.4.1907:0011:00רביעיגני תקווה

18.4.1907:0013:00חמישידולב
16.4.1912:0018:00שלישידימונה

16.4.1916:0022:00שלישיהוד השרון
16.4.1908:0012:00שלישיהושעיה

16.4.1908:0012:00שלישיהזורע
16.4.1912:0016:00שלישיהזורעים
16.4.1916:0022:00שלישיהמעפיל
18.4.1914:0018:00חמישיהר אדר
16.4.1916:0022:00שלישיהרצליה

16.4.1907:0011:00שלישיזכרון יעקב
16.4.1914:0018:00שלישיזרחיה

18.4.1907:0013:00חמישיחגי
16.4.1907:0011:00שלישיחדרה
17.4.1911:0016:00רביעיחולון

16.4.1916:0022:00שלישיחופית
16.4.1907:0011:00שלישיחיבת ציון

16.4.1907:0011:00שלישיחיננית
16.4.1908:0014:00שלישיחיפה

18.4.1907:0013:00חמישיחלמיש
17.4.1910:0014:00רביעיחמד

16.4.1913:0017:00שלישיחספין
16.4.1907:0011:00שלישיחפץ חיים

16.4.1914:0018:00שלישיחצור הגלילית
16.4.1916:0022:00שלישיחרות

17.4.1915:0019:00רביעיחשמונאים
16.4.1912:0016:00שלישיטבריה

17.4.1907:0012:00רביעיטירת יהודה
16.4.1914:0018:00שלישיטל-אל
18.4.1907:0013:00חמישיטלמון

17.4.1907:0012:00רביעייבנה
17.4.1907:0012:00רביעייגל

16.4.1907:0011:00שלישייד בנימין
16.4.1916:0022:00שלישייד חנה

17.4.1907:0011:00רביעייהוד
16.4.1907:0011:00שלישייסודות

18.4.1907:0013:00חמישייצהר
18.4.1907:0013:00חמישייקיר

16.4.1908:0012:00שלישייקנעם-מושבה
16.4.1908:0012:00שלישייקנעם עילית

16.4.1912:0018:00שלישיירוחם
18.4.1916:0022:00חמישיירושלים

17.4.1907:0012:00רביעיישרש
18.4.1907:0013:00חמישיכוכב השחר

16.4.1916:0022:00שלישיכוכב יאיר
18.4.1907:0013:00חמישיכוכב יעקב
16.4.1914:0018:00שלישיכפר אביב

18.4.1907:0013:00חמישיכפר אדומים
17.4.1907:0011:00רביעיכפר אז"ר

16.4.1914:0018:00שלישיכפר אחים
16.4.1907:0011:00שלישיכפר גליקסון

17.4.1915:0019:00רביעיכפר דניאל
17.4.1915:0019:00רביעיכפר האורנים

16.4.1907:0011:00שלישיכפר הרא"ה
16.4.1907:0011:00שלישיכפר הרואה
16.4.1914:0018:00שלישיכפר ורבורג
16.4.1914:0018:00שלישיכפר ורדים
16.4.1916:0022:00שלישיכפר חיים

16.4.1908:0012:00שלישיכפר חסידים א'
16.4.1908:0012:00שלישיכפר חסידים ב'

17.4.1907:0012:00רביעיכפר טרומן
16.4.1916:0022:00שלישיכפר יונה

16.4.1916:0022:00שלישיכפר יעבץ
16.4.1913:0017:00שלישיכפר מימון

לקוח יקר, להלן זמני החלוקה עד הבית, לערכת פסח תשע“ט
עד שעהמשעהיום חלוקהעירעד שעהמשעהיום חלוקהעירעד שעהמשעהיום חלוקהעירעד שעהמשעהיום חלוקהעירזמני חלוקה

16.4.1916:0022:00שלישיכפר נטר
16.4.1916:0022:00שלישיכפר סבא

18.4.1907:0013:00חמישיכפר עציון
16.4.1907:0011:00שלישיכפר פינס
17.4.1915:0019:00רביעיכפר רות

16.4.1916:0022:00שלישיכפר שמריהו
16.4.1914:0018:00שלישיכרם בן זמרה

16.4.1914:0018:00שלישיכרם יבנה
17.4.1915:0019:00רביעיכרמי יוסף

16.4.1914:0018:00שלישיכרמיאל
18.4.1907:0013:00חמישיכרמל

16.4.1912:0018:00שלישילהבים
17.4.1907:0012:00רביעילוד

18.4.1914:0018:00חמישילכיש
17.4.1915:0019:00רביעילפיד

18.4.1907:0012:00חמישימבוא חורון
17.4.1915:0019:00רביעימבוא מודיעים

18.4.1914:0018:00חמישימבשרת ציון
17.4.1915:0019:00רביעימודיעין

17.4.1915:0019:00רביעימודיעין עילית
18.4.1914:0018:00חמישימוצא עילית

16.4.1914:0018:00שלישימורשת
17.4.1907:0012:00רביעימזור

17.4.1907:0012:00רביעימזכרת בתיה
16.4.1910:0014:00שלישימחולה

16.4.1910:0014:00שלישימירב
16.4.1914:0018:00שלישימירון
16.4.1912:0018:00שלישימיתר

17.4.1915:0019:00רביעימכבים-רעות
18.4.1914:0018:00חמישימסילת-ציון

18.4.1907:0013:00חמישימעון
18.4.1907:0013:00חמישימעלה אדומים

18.4.1907:0013:00חמישימעלה לבונה
18.4.1907:0013:00חמישימעלה מכמש
18.4.1907:0013:00חמישימעלה שומרון

16.4.1914:0018:00שלישימעלות-תרשיחא
18.4.1907:0013:00חמישימצפה יריחו

16.4.1910:0014:00שלישימצפה נטופה
16.4.1912:0018:00שלישימצפה רמון

16.4.1912:0018:00שלישימרחב עם
16.4.1914:0018:00שלישימרכז שפירא

16.4.1914:0018:00שלישימשואות יצחק
17.4.1915:0019:00רביעימשמר איילון

17.4.1915:0019:00רביעימתתיהו
16.4.1908:0012:00שלישינהורה

16.4.1914:0018:00שלישינהרייה
16.4.1913:0017:00שלישינוב

17.4.1907:0011:00רביעינווה אפרים
18.4.1907:0013:00חמישינווה דניאל

16.4.1916:0022:00שלישינווה ירק
16.4.1914:0018:00שלישינווה מבטח
17.4.1915:0019:00רביעינוף איילון
18.4.1907:0013:00חמישינופי פרת

16.4.1908:0012:00שלישינופית
18.4.1907:0013:00חמישינוקדים

16.4.1910:0014:00שלישינח"ל חמדת
18.4.1914:0018:00חמישינחושה
18.4.1907:0013:00חמישינחליאל
17.4.1907:0012:00רביעינחלים

18.4.1914:0018:00חמישינחם
16.4.1907:0011:00שלישינחשולים

18.4.1914:0018:00חמישינטף
18.4.1907:0013:00חמישיניל"י
16.4.1913:0017:00שלישיניצן

16.4.1913:0017:00שלישיניר גלים
17.4.1910:0014:00רביעיניר צבי

16.4.1908:0014:00שלישינשר
16.4.1916:0022:00שלישינתניה
17.4.1907:0011:00רביעיסביון

16.4.1908:0012:00שלישיסגולה
18.4.1907:0013:00חמישיסוסיה
16.4.1912:0018:00שלישיעומר

18.4.1907:0013:00חמישיעופרה
18.4.1907:0013:00חמישיעופרים
16.4.1916:0022:00שלישיעזריאל
18.4.1907:0013:00חמישיעטרת

16.4.1914:0018:00שלישיעכו
18.4.1907:0013:00חמישיעלי

18.4.1907:0013:00חמישיעלמון
18.4.1916:0022:00חמישיעמינדב
18.4.1907:0013:00חמישיעמנואל

18.4.1907:0013:00חמישיענב

16.4.1907:0011:00שלישיעפולה
18.4.1907:0013:00חמישיעץ אפרים

16.4.1912:0018:00שלישיערד
16.4.1914:0018:00שלישיעשרת

18.4.1907:0013:00חמישיעתניאל
18.4.1907:0013:00חמישיפדואל

18.4.1907:0013:00חמישיפני חבר
18.4.1907:0013:00חמישיפסגות

פרדס חנה�
16.4.1907:0011:00שלישיכרכור

17.4.1916:0022:00רביעיפתח תקווה
18.4.1907:0013:00חמישיצופים
16.4.1916:0022:00שלישיצופית

18.4.1907:0013:00חמישיצור הדסה
16.4.1916:0022:00שלישיצור יגאל

16.4.1916:0022:00שלישיצורן
17.4.1907:0011:00רביעיצפריה

16.4.1914:0018:00שלישיצפת
16.4.1914:0018:00שלישיקבוצת יבנה

18.4.1907:0013:00חמישיקדומים
16.4.1916:0022:00שלישיקדימה

16.4.1914:0018:00שלישיקדרון
16.4.1907:0011:00שלישיקיסריה

16.4.1913:0017:00שלישיקלע
16.4.1907:0011:00שלישיקציר-חריש

16.4.1913:0017:00שלישיקצרין
17.4.1907:0011:00רביעיקריית אונו

18.4.1907:0013:00חמישיקריית ארבע
16.4.1911:0016:00שלישיקריית אתא

16.4.1911:0016:00שלישיקריית ביאליק
16.4.1908:0012:00שלישיקריית גת

16.4.1911:0016:00שלישיקריית חיים
16.4.1908:0012:00שלישיקריית טבעון

16.4.1911:0016:00שלישיקריית ים
18.4.1914:0018:00חמישיקריית יערים

קריית יערים�
18.4.1914:0018:00חמישימוסד

16.4.1911:0016:00שלישיקריית מוצקין
16.4.1914:0018:00שלישיקריית מלאכי
18.4.1907:0013:00חמישיקריית נטפים
18.4.1914:0018:00חמישיקריית ענבים
17.4.1907:0012:00רביעיקריית עקרון

16.4.1914:0018:00שלישיקריית שמונה
18.4.1907:0013:00חמישיקרני שומרון

17.4.1907:0012:00רביעיראש העין
16.4.1914:0018:00שלישיראש פינה

18.4.1907:0013:00חמישיראש צורים
17.4.1910:0014:00רביעיראשון לציון

18.4.1907:0013:00חמישירבבה
17.4.1907:0012:00רביעירחובות
17.4.1907:0012:00רביעירינתייה
16.4.1908:0012:00שלישירכסים

16.4.1916:0022:00שלישירמות השבים
17.4.1907:0012:00רביעירמלה

17.4.1907:0011:00רביעירמת אפעל
17.4.1916:0022:00רביעירמת גן

16.4.1908:0012:00שלישירמת השופט
16.4.1916:0022:00שלישירמת השרון

16.4.1908:0012:00שלישירמת ישי
16.4.1913:0017:00שלישירמת מגשימים

16.4.1907:0011:00שלישירמת צבי
16.4.1916:0022:00שלישירעננה

18.4.1907:0013:00חמישישבי שומרון
16.4.1910:0014:00שלישישדה אילן

16.4.1908:0012:00שלישישדה יעקב
16.4.1910:0014:00שלישישדמות דבורה

16.4.1910:0014:00שלישישדמות מחולה
16.4.1913:0017:00שלישישדרות
18.4.1914:0018:00חמישישואבה
17.4.1907:0012:00רביעישוהם

16.4.1912:0018:00שלישישומרייה
18.4.1914:0018:00חמישישורש
18.4.1907:0013:00חמישישילה

17.4.1915:0019:00רביעישעלבים
18.4.1907:0013:00חמישישערי תקווה

16.4.1914:0018:00שלישישפיר
16.4.1907:0011:00שלישישקד

17.4.1916:0022:00רביעיתל אביב-יפו
16.4.1916:0022:00שלישיתל יצחק
16.4.1916:0022:00שלישיתל מונד

16.4.1914:0018:00שלישיתל נוף
16.4.1913:0017:00שלישיתקומה

18.4.1907:0013:00חמישיתקוע




