
תפריט לראש השנה תשפ"ב



דגים מחיר ל-100 ג׳

₪14 גפילטעפיש	קציצה	
₪15 גפילטעפיש	פרוסה	
₪8.9 דג	נסיכה	
₪5.9 דג	מרלוזה	מטוגן	
₪8.9 דג	סול	מטוגן	
₪11 דג	סלמון	פילה	
₪11 פורל	מעושן	
₪6.5 קציצות	דג	מטוגן	
₪6.5 קציצות	דג	ברוטב	
₪7 פילה	אמנון	

עופות מחיר ל-100 ג׳

₪9 חזה	עוף	על	האש	
₪9 כרעיים	ברוטב	שזיפים	
₪6.25 כרעיים	עוף	
₪7.3 נתחי	עוף	טריאקי	
₪11 סטייק	פרגית	על	האש	
₪7.3 עוף	סיני	
₪20 פטה	כבד	עוף	
₪6.5 קציצות	עוף	מבושלות	
₪6.5 קציצות	עוף		
₪33 עוףשישי	
₪5.9 כנפיים	מצופות	
₪8 שוקיים	עוף	בדבש	
₪13 פסטייה	

בקר מחיר ל-100 ג׳

₪12.9 צלי	עגל	
₪12.9 לשון	עגל	
₪17.9 רוסטביף	
₪8.9 קבב	על	האש	
₪6.5 קציצות	בקר	ברוטב	
₪6.5 קציצות	בקר		
₪9 גולש	בקר	
₪10 ביף	בורגיניון		

ממולאים מחיר ל-100 ג׳

₪7.9 מוסקה	
₪7.9 מפרום	
₪6.5 פלפל	ממולא	
₪6.5 פלפל	ממולא	טבעוני	
₪6.5 כרוב	ממולא	טבעוני	
₪6.5 כרוב	ממולא	
₪7.9 קישואים	ממולאים	

מטוגנים מחיר ל-100 ג׳

₪9.9 שניצלונים	
₪9.9 שניצל	
₪6 לביבות	תפו"א	
₪6 לביבות	ירק	
₪6 לביבות	תרד	
₪6 לביבות	פראסה	
₪7 לביבות	ברוקולי	
₪7 לביבות	כרובית		
₪5 סיגרים/קובה/פסטלים	

מרקים מחיר ליחידה

₪35 מרק	עוף	
₪35 מרק	ירקות	
₪39 מרק	היום		
₪10 לוקשן	
₪12 קניידלך		

מגשי אירוח

מחיר	במקום	רק	תבחר

המיוחדים שלנו לראש השנה
₪29	ליח' 	 	 "הקיגל	של	מוטי"	תפוחי	עץ
₪390	ליח'	 	 כתף	טלה	–	מתאים	ל	8	אנשים	-	רצוי	להזמין	מראש	מלאי	מוגבל	
₪19	ליח'	 	 	 ראש	קרפיון	ממולא
₪12.9	ל-100	גר'	 	 	 קורנדביף	
₪12.9	ל-100	גר'	 	 	 נתח	אסאדו	ברביקיו	קוריאני	
₪11		ל	100	גר'		 	 	 נתחי	פרגיות	בקארי	אדום	ואננס	צרוב	בגריל
₪9	ל	100	גר' 	 	 חורש	שבזי
₪5.9	ל	100	גר'	 	 	 אורז	בחש	
₪12.9	ל	100	גר' 	 	 פרגיות	ממולאות	
₪9	ל	100	גר'	 	 	 גולש	בשר	תפוחי	אדמה	



לשבת מחיר ליחידה

	₪7.6	ל-100	גר' חמין	
₪7.6	ל-100	גר' קישקע	
₪20 קיגל	
₪20 גאלער	
₪12 גפילטע	
₪5 ארבעס	
₪5 בובעס	
₪19 לתפן	סתבא	

קינוחים מחיר ליחידה

₪39 סלט	פירות	
₪29 קיגל	תפו"ע	
₪39 עוגת	אספרגוס	
₪4 רוגלך	)מחיר	ל-100	ג׳(	
₪4 דנייש	)מחיר	ל-100	ג׳(	
₪5 קוראסון	)מחיר	ל-100	ג׳(	
₪40 חדש	בשישי	

מאפים מחיר ליחידה

₪15 חלות	
₪16 מיוחדות	
₪17 לחמי	מחמצת	
₪7 באגט	רוסטיק	
₪16 פוקצות	
₪9 פאקצות	
₪8 בריוש	

סלטים מחיר ליחידה
גדול קטן	 	

₪24  ₪15 סלט	ביצים	
₪15 	------ סלט	גזר	
₪20  ₪12.5 סלט	גזר	פיקנטי	
₪25  ₪15 סלט	חציל	טבעי	
₪25  ₪15 סלט	חציל	מטוגן	בבלילה	
₪25  ₪15 סלט	חציל	מזרחי	
₪25  ₪15 סלט	חציל	שלם	
₪25  ₪15 סלט	פלפל	במרינדה	
₪30  ₪17.5 סלט	וולדוף	
₪39  ₪20 סלט	טונה	
₪24  ₪15 סלט	טבולה	
₪50  ₪30 כבד	קצוץ	
₪50  ₪30 פטה	כבד	
₪20  ₪10 טורצי	
₪40  ₪20 הרינג	בשמן	
₪40  ₪20 הרינג	במיונז	
₪0  ₪0 חציל	במיונז	
₪20  ₪12.5 סלק	
₪20  ₪12.5 שרי	
₪16  ₪10 מלפפון	
₪20  ₪12.5 קולסלו	
₪20  ₪14 כרוב	שמיר	
₪22  ₪14 סלט	תפו"א	
₪20  ₪10 חזרת	

תוספות מחיר ל-100 ג׳

₪5.9 אושפלו	
₪2.9 אורז	לבן	
₪3.9 אורז	מלא	
₪3.9 מג'דרה	
₪5 אנטי	פסטי	
₪4 בטטות	
₪4 במיה	
₪4 גבץ'	
₪4 שעועית	ירוקה		
₪6 פטריות	עם	בצל	
₪3.9 פירה	
₪3.9 ספגטי	
₪4 צימס	
₪4 קישואים	
₪3.9 תפו"א	סהרונים	
₪3.9 תפו"א	בפפריקה	
₪3.9 תפו"א	בשמן	זית	ורזמרין	
₪3.9 פום	אנה	
₪5.9 חמין	ללא	בשר	
₪4 ירקות	מוקפצים	
₪6 דואט	ברוקולי	כרובית	
₪6 כרובית	מטוגנת	
₪6 פטריות	מטוגנות	
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