
לכם המנה טולמן תמרה
היה. לא עוד כזה ופטח ... פסח של אגדה

פלוס בדניש תמצאי היום
 עצמת בפני אגדה שהם שבגרמניה 4^13612 מתוצרת חדשות וקפה אוכל כלי מערכות

21x22וגאותה צ׳כוסלובקיה, לגבול קרוב השוכנת ומקסימה, קטנה עיירה הינה 41־
 אוכל מערכות על הגדולה
בעולם. שם ידועי ופסלים

אמנים ע״י המעוצב עדין, מפורצלן נוי ומוצרי

 לפני נוסדו 41־213612 מפעלי
 ומוצריהם שנה 160-כ

 בקביעות זוכים
 הגבוהים בפרסים
 בעולם ביותר

העיצוב.

והקפה האוכל מערכות את
 _ ומעוצבת לבנה לבנה מערכת שינית; דוגמאות בשתי תמצאי
שאר את תמצאי החדשות הפורצלן למערכות בנוסף בדוגמאות ומערכת להפליא

 והכלים האביזרים
 כוסות רגל, ובלי

 מגש וורודה, לבנה
 מעולים. כותנה מבדי חדישות
 והמיוחדות הקטנות המתנות

 מקריסטל קטנים אביזרים וורוד,
גם המשמש יד בעבוד אופלין

 המשמשת מפרספקס
 יין קנקן פרחים,

 ציור עם קרים
 יד בעיבוד קריסטל
 מתוצרת מפורצלן
 כד שונים. בגדלים

 לפונץ יפהפה כלי
 מערכת תואמת,

 מערכת ואת
 מושלמת המערכת

 מאתנו וכשי מיוחד
מלבד.

שתמרה פסח של

 עם ליין קריסטל כוסות שלך, הפסח שולחן לקישוט
 אופלין מזכוכית מעוצבים פמוטים למים, וכדים
ומפות מודרני בעיצוב מפרספקס למצות

את תמצאי מתמיד יותר השנה אך
כחול, לבן, בצבעים מחפשונ\ את שתמיד

מקריסטל 1,4ס־0אץ[4 פסלון .אופלין
ענקית קערתפירות לספרים, כמעמד

וסידור סנגריה,פונץ סלטים,לפתנים
 למים בקבוק איטליה, מתוצרת תואמות וכוסות 1־32***6110 מדגם ומים

צלחת לעצמך, אותו חייבת ממש שאת אומנותי
אגרטלים עוגיוו־נ או 4 וה.. 4...1\ פירות גבינות להגשת

להגשת גם

 המשמשים 41-213012 /
 שעם פקק עם קטן
 עם קר מרק או

 להגשת ״גן-עדן״
 החדשה הסכום
 כלי כל את וכוללת

 לסכום אחסנה׳ ״מעטפת לך נגיש ^
 בואילהנותמ״אגדה״

 בדניש לך הכינה טולמן
 מבחר תמצאי פלוס.
 וגם במחירים גם גדול

במוצרים.
שמח. חג

 כפמוטים גם
 ושמן, לחומץ
 וכף עץ מכסה
 ולפתנים.. פירות

 ולראות. לבוא חייבת את
 קלאסי בעיצוב ההגשה
במיוחד התפורה

0 4 ^ 1 8 9  ? 1 1 1 8

שמריהו: .53 חורב רה׳ אחוזה, חיפה: .62 באייר ה׳ רה־ המדינה, בכר תל-אביב: מסחרי. מרכז כפר-
טינסקי דרך רמת-גן: בו ת (ללא 104 ז׳ ק מול הסורג, רה׳ ירושלים: צהרים). הפסק הרצל). (פינת 37 רמב״ם רח׳ באר-שבע: ישראל. בנ
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