
pizza

ניבג אלל* .תיז ןמשו  ירט םוש ,ונגרוא ילע ,םוקיליזב ,תוינבגע בטור
הניבג אלל* .תיז ןמשו

₪ 60הרנירמ
תניבגו ן׳זמרפ ,תיז ןמש ,היולצ הטטב ,םודא ילי׳צ ,הלרצומ ,ונגרוא ילע ,םוקיליזב ,תוינבגע בטור

״ש 6 יפנוק םוש תפסות // .הטפ תניבגו ן׳זמרפ ,תיז ןמש ,היולצ הטטב ,םודא ילי׳צ
ח״ש 6 יפנוק םוש תפסות // .הטפ

₪ 74תי׳גני׳ג

הטוקיר ,רעי תוירטפ ,דרת ,הלרצומ ,ונגרוא ילע ,םוקיליזב ,ןיהמכ תיחמ ,קותמ סרית םרק
ן׳זמרפו םודא ילי׳צ ,הקסרפ הטוקיר ,רעי תוירטפ ,דרת ,הלרצומ ,ונגרוא

.ן׳זמרפו םודא ילי׳צ ,הקסרפ

₪ 76םב םב םיב
ילע ,רעיו ולבטרופ ,ןויניפמש תוירטפ ,הלרצומ ,ונגרוא ילע ,םוקיליזב ,ןיהמכ תיחמ ,תנמש םרק
קוטסיפו ן׳זמרפ ,ונגרוא ילע ,רעיו ולבטרופ ,ןויניפמש תוירטפ ,הלרצומ

.קוטסיפו ן׳זמרפ ,ונגרוא

₪ 76ןיהמכ
ן׳זמרפו תוינוקפיש ,יתפרצ דלוורס קינקנ ,הלרצומ ,םוקיליזב ,תוינבגע בטור

.ן׳זמרפו תוינוקפיש ,יתפרצ

₪ 78הץץ
,יטנלטא חלמ ,הכר הציב ,םייולצ זווא הזחו הלט ןוקייב ,הלרצומ ,ונגרוא ילע ,םוקיליזב ,תנמש םרק
ן׳זמרפו תיריע ,רוחש לפלפ ,יטנלטא חלמ ,הכר הציב ,םייולצ זווא הזחו הלט

.ן׳זמרפו תיריע ,רוחש לפלפ

₪ 82הרנוברק

ן'זמרפו תויולצ ירש תוינבגע  בטור ,הלרצומ ,ונגרוא ילע ,םוקיליזב
.ן'זמרפו תויולצ ירש תוינבגע

₪ 70 ירש ןומ
הטפ תניבג ,ן'זמרפ ,םייולצ םיליצח ,יאמור קושיטרא ,הלרצומ ,םוקיליזב ,תוינבגע בטור
ונגרוא ילעו  הטפ תניבג ,ן'זמרפ ,םייולצ םיליצח ,יאמור

.ונגרוא ילעו

₪ 74הנמור הנזנלמ

basic

.ן׳זמרפו הלרצומ ,םוקיליזב ,תוינבגע בטור

₪ 62הטירגרמ
ן׳זמרפו הלרצומ ,ונגרוא ילע ,םוקיליזב ,תנמש םרק

.ן׳זמרפו

₪ 64הקנאיב
.תינועבט הניבגו םוקיליזב ,תוינבגע בטור

₪ 64תינועבט

הלט ןוקייב // הטפ // ןיהמכ // זיטרוא יבושנא // ינורפפ
לרצומ // זווא הזחו הלט ןוקייב // הטפ // ןיהמכ
הלרצומ // זווא הזחו

14 ₪

טטב // קושיטרא // דרת // םייולצ םיליצח
הטטב // קושיטרא

10 ₪

// לוגס לצב // יפנוק םוש // הטמלק יתיז // תוירט תוירטפ
׳זמרפ // הלוגורא // הכר הציב // לוגס לצב // יפנוק םוש //
ן׳זמרפ // הלוגורא // הכר הציב

6 ₪ 4 ₪

יקורי םיתיז // סרית // ירט םודא ילי׳צ
םיקורי םיתיז

הריחבל תוץסות

 הציפה לע תומייוסמ תופסות םע יצח יצח תושעל ןתינ*

.תויגוע לבמארקו יתוכיא דלוקוש סומ

₪ 40דלוקוש סומ

.ינועבט ןאקפ יאפ

₪ 40ןאקץ יאץ

.ואקקו וסרפסא ,יטוקסיב תויגוע ,הנופרקסמ םרק

₪ 40וסימריט

.יקלטיא גנרמו ןומיל םרק ,קוטסיפ לבמארק סיסב

₪ 40ןומיל יאץ

.רכוס תקבאו הנופרקסמ ,הלטונ ,תצמחמ קצב

₪ 48הלטו׳צונ

.יולק סוקוקו םיזוגא לבמארקו סוקסיביה יחרפ פוריס ,תנמש יבלמ

₪ 12םעץ לש יבלמ
״ש 4 תינועבטל היצפוא // םיתיז/סרית תפסות //  .הלרצומו תוינבגע בטור

ח״ש 4 תינועבטל היצפוא // םיתיז/סרית תפסות //

₪ 56םידלי

SWEETS kids

רט םוש הליכמ ה׳צאקופה* .םיניכמ ונחנאש םילבטמ יווילב תצמחמ קצבמ ה׳צאקופ
״ש 6 ן׳זמרפ תפסות // ירט םוש הליכמ ה׳צאקופה* .םיניכמ

ח״ש 6 ן׳זמרפ תפסות //

₪ 38ה׳צאקוץ

דצב הרנירמ פיד םע עיגמ* .הלרצומו תיז ןמש ,םוקיליזב ,תוינבגע בטור ,תצמחמ קצב
.דצב הרנירמ פיד םע עיגמ* .הלרצומו

₪ 52הנוצלק

נועבט* .םייולק םידקשו הינפמש טרגיניו ,יתנוע ירפ ,הבונלס
ינועבט*

₪ 38םילע ןוטלס

,ילארשי טרגיניו ,םוקיליזב ,הירט ענענ ,ונגרוא ילע ,סג ךותיחב תוינונצו ירש תוינבגע ,ןופפלמ
הטפ תניבגו םילבותמ םינוטורק ,ילארשי טרגיניו ,םוקיליזב ,הירט ענענ ,ונגרוא

.הטפ תניבגו םילבותמ םינוטורק

₪ 46הלנצנץ

םצמוצמ ימסלב בטורו ,םוקיליזב ,םיבשע טרגיניו ,הקסרפ הלרצומ ,תוינועבצ ירש תוינבגע
״ש 6 הטארובל גורדש // .םצמוצמ ימסלב בטורו ,םוקיליזב ,םיבשע

ח״ש 6 הטארובל גורדש //

₪ 54הזרץק

ריחבל קושיטרא/ףוע* .ן׳זמרפ גלשו םילבותמ םינוטורק,ילארשי רסיק בטור ,הריעצ תימור הסח ילע
הריחבל קושיטרא/ףוע* .ן׳זמרפ גלשו םילבותמ

₪ 58רזיס

sides

.םיפסונ םינגרלא / ןטולג / םיזוגא ליכהל הלולעה הביבסב תואצמנ טירפתב תונמה ללכ*


