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 הגשמים, במי ה״ו נמהר המיסעוות שתי בנתיחת
חדש מועדון עד דהמד החדים ותיע ומחמד

ה צ י ה נ ת י נ ו

הכוסות ודק
ישמש

 של ראשו על מונחת הריקה היין כוסית
 טחון משיש העשוי זורק־הדיסקוס, פסל

שנכח הרב הקהל כץ. מנפרד של החדשה במסעדתו כתפאורה

 לטפס העדיף עינב חנוך בטלוויזיה הסרטים עורךומוצץ
 ישר יין ולמצוץ המיזרקה שעל האירוטי הפסל על

 שזרם אדום׳ ביין הפתיחה ערב לכבוד מולאה המיזרקה דו.
המשובח. היין טעם את קילקל הגשם מיוחד. צינור בעזרת ״יה
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קפץ עדן המיסעדה. במירפסת היין ממיזרקת בוכפלד

 כוכבנית שהיא הגרמניה, ידידתו את והביא לביקור
 שבועונים שם מקשטות תמונותיה בגרמניה. מפורסמת

רבות. פעמים לזה זה וחזרו נפרדו השניים רבים.

ל הפריע לא הגשום ערם ^
בה להצטופף אורחים מאות י י

 מיסעדותיו שתי בפתיחת מוניהם
 מנפרד הפיצות איש של החדשות

 מנפרד, נוסח מפיצות ליהנות כץ,
 הנהדרת תיזמורתו לצלילי לרקוד

 שהחזירה פייאמנטה, אלברט של
העשרים. לשנות האורחים אה

צרי היתה הערב של האטרקציה
שני איטלקית, מיזרקה להיות כה

 באותו המיסעדות. במירפסת צבה
 מיזרחי כרמל אנשי מילאו ערב

 היה שאמור ביין, המיזרקה את
 שירד הגשם אבל חופשי, לזרום
 והיין במים המיזרקה את מילא
 רק לא ואיבד במי־גשם, נמהל

מהשפעתו. גם אלא מטעמו,

דהדה נשיקה
לפני נישאו השניים

 איש־הפיצות החדשות, המיסעדות בעל
סילוויאן. אשתו את מנשק כץ, מנפרד

להריונה. השביעי כחודש נמצאת והיא חודשים כמה

 ועם כוכפלנר, (״אושי״) סולה
 המבוגרת דולב, אורית בתו,

ה לימי, ויצחק אתי מאושי.
 פרס חתן אמוץ, כן״ דן סופר

 צבי־ הזמר חפר, חיים ישראל
שמ מירית ואשתו פיק קח

 שאול ניצה השחקנית אור,
 עורך־ שבים, ציפי והבדרנית

מ מש שלא לידסקי צבי הדין
ארי ומחברתו הריקודים רחבת
אחרים. ורבים מיכלין, אלה
 המיזרח־תי- למיסעדה השם את
 דידי ההומוריסטן לה העניק כונית

 אבל בפתיחה, נכח שלא מנוסי,
 הזאת במיסעדה אשתו. את שלח
 שישליק שיפודי האורחים זללו

במאכ חשקה שנפשו ומי וקבב,
 לו פילם דווווקא, איטלקיים לים
ה למיסעדה ועבר בצפיפות דרך

 פאסטה, מטעמי חולקו שם שנייה
 למיניהן, ופיצות איטריות פשטידות
 וצועק מסתובב עצמו כשמנפרד
 רומיות טוגות שלבשו למלצרים,

אוכל. ועוד עוד והביאו וזרים

 הקליינטים כל הצטופפו בפנים
 מנהל מנפרד. של הפוטנציאלים

 (״גאנדי״) רחבעם הארץ מוסיאון
 שלא האילתי נלפץ רפי זאבי,
כ התל-אביבי לקור עדיין התרגל
 משה אינה הנצחית הבירה שכוס
 אדסזן, דויד הפירסומאי מידו,

 נער־השע- רונן, ג׳קי המיסעדן
 עם שבא עדן שימעץ שועים

אור״ המקסימה הכוכבנית חברתו
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 אנאבל, מצלצלת. נשיקה לחיה על והדביק תמיר אנאבל היפהפיה
במיוחד. ומאושרת .זוהרת נראתה ליבה- לבחיר בקרוב להינשא העומדת


