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המעולים הבותנה לבני
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ביותר הטובים ביותר-אבל הגדולים לא

ל מדיון
פרס

שקל 50.000
 ;3• באולמי המתחתנים הזוגות בין יוגרל
נובמבר-דצמבר-ינואר בחודשי אמבר

1981-2.
 הזוגות בנוכחות תתבצע ההגרלה
 ההנהלה, נציג לנישואין, שנרשמו

חשבון. רואה ונ&יג הפרסום משרד

 של חינם במתנות זוכים הזוגות כל
אמבר: רשת

כלה. שמלת ★
ולחתן. לכלה יופי טיפול ★
לשושבינות. שמלות 2 ★
מלוות. 2ל־ טיפול ★
במלון ולכלה לחתן כלולות ליל ★

מפואר.
בהקדם! מקום והבטיחו הזדרזו

 .855680.טל ,6 ז׳בוטינטקי חולון, אמבר, אולמי
.226692,277394 טל. ,64 בן־יהודה ת׳׳א, אמבר, מלוני

קחודה יט?9
מעניניטםם... חיים שעושה המשקה

ע עסקים י.ד. בישראל; בלעדיים ומפיצים יבואנים 832236 טל. א מ.ת׳־ נ

^ § > א ! י ך י 1ן 0 ו1נ1
1> (£ !בוידיאו אדועים הסרטת ■

מיוחדים נארמנים מצווה חתונות,בר צילום
 296662 טל. א, ת׳ ,5 הזנבאו□ רח׳
^662757 טל. חיפה 13 ירושלים רח׳

״שף של חושים וגובים 5
 הוציאה ביותר הטובים הסלטים ביצרני המוכרת מזון תעשיות ״שף״
 אלו רטבים !להגשה מוכנים ומיטבלים רטבים 5 של סדרה לשוק

 בארץ. עתה עד ונמכרו יוצרו לא בחו״ל בית עקרת לכל המוכרים
 רביגוט, צרפתי, חרדל האיים, 1000 צרפתי, שום :הרטבים חמשת

קרים בשרים חיים. מירקות סלטים :לטיבול משמשים ויניגרט.
 ים. ופירות דגים קוקטייל המבורגרים, קשות, ביצים נקניקים,
 שמפיניון פטריות סלרי אספרגוס ארטישוק בורגיניון, לפונדו :וכמטבל

שונים. וחטיפים
 טעמה לפי הרטבים את לשולחנה להוסיף בית עקרת כל יכולה עתה
 לזילוף המיוחד הפקק בעל הבקבוק מן ישירות יוצקים טרחה. ללא

!ממש טעם אניני ארוחת ומקבלים
 נפרד בלתי חלק שהם ״הרטבים כי טוען ״שף״ מנב״ל כנרות, דוד

 בארה״ב או באירופה בית עקרת כל של ומתפריטה משולחנה
 החלטנו לכן הישראלית, הבית ולעקרת הישראלי בשוק חסרים היו

 ולאפשר הישראלית הבית עקרת על להקל במגמה בעת אותם לייצר
 טעם לאניני וחטיפים סלטים ראשונות, מנות של והגשה הכנה לה

 תהיה ארוחה כל שלא לדבריו סיבה כל אין הבית. ולבני לאירוח
גסטרונומית• חגיגה

 מובחרות ובמעדניות בשופרסלים בסופרמרקטים, נמכרים הרטבים
הארץ. בבל

ה העולם 229525 הז


