
 אליה לא באמת, עשירים אלינו באים
 אין לאלה בעיתונים, עליהם שכותבים

כסף.
 שאוהבים כאלה באים שתמיד מובן

העשירים. ליד להיראות
 לשבוע, אחת באים היו אנשים ״פעם

ימים. לעשרה אחת באים הם עכשיו

 ואשונה. מנה
 איש: ראונעה

 שקר. 8000
 לשניים: ארוחה
שקד. 1םפםם

 להזמין צריכים עדיי* פעם, כמו אבל
 היהלומנים היו בזמני מראש. שולחן

הם כיום ביותר, הפזרניט הקליינטים

כש (משמאל), מהתמונה חלק
לחיים. ידידתו מופיעה מתחתיו

 חזק עובדים גם ואנחנו ואינם. נעלמו
 10—15כ־ לבתים, מישלוחים על

ליום.
 ראשונה כשמנה מדובר זה כל

 שקל, 8000 עולה איש לארבעה
 וזיקוקין בדיגלונים מעוטר קוקטייל

 לשניים. ארוחה שקל. 650 עולה
 עולה ויין מנות שלוש הכוללת

,שקל. 10000—6000
 בתום מוגש המובחרים לקליינטים

 את הנושאת מקופסה סיגאר הארוחה
המיסעדה. סמל

 עס תמוגה ^
חתימה

 המיסעדה הטיסה לאחרונה ק ך*
 שבה מיוחדת, עגלה משוויץ 1

 כמנה גלידה להגיש היו אמורים
 פרטי לבית בקייטרינג אחרונה

 למטוס הוחזרה העגלה בהרצליה.
 מדי גדולה היתה היא בחזרה. ונשלחה

 מחיר לבית. להכניסה היה ואי־אפשר
דולר. 3000 ההטסה:

לעיתים לפגוש אפשר במיסעדה

£55.55 תקופות בשתי מישפחה
דגם, לצייר שימשה שלמשה התמונה וטלי. קרן בנותיהם, ושתי חיה תו

 אדמו חצר של בטיגנוו לבושות כשהן הדמויות את צייר שממנו
 השג יום כמתנת לחיה, התמונה את להגיש תיכנו משה .16ה״ לואי

מטו ארבעה בגודל שלם קיר על משתרעת התמונה לנישואיהם.

 רכטו יעקב בעלה ואת מרון חנה את
 גרש אחיו ואת פרס שימעון את

 אליא לובה גם ונשותיהם. (״גיגי״)
 אשת של בחברתה שם לאכול אוהב
 צוו מספר שנתיים," ״לפני טניה.

 בער הוויליג. המיסעדה את ״רכשתי
 ללמו שלי הבת התחילה זמן באותו

 או היוחסין. מגילת על בבית־הספר
 הרוג הצייר של הציורים את אוהב
 ג לי צייר הוא ספקטור. יצחק הזה,

 ש משגע ציור הסינית ■במיסעדה
 .60 על מטר 1.60 של בגודל גן־העדן

מטר.
 לחגו הורי עמדו תקופה ״באותה

 לנשואיהו 50ה־ השנה יום את
 תמונ להכין בהתחלה החלטתי
 המישפחו של יוחסין מגילת שתהיה
 התמונו כל המישפחה. את צילמתי
הוכנס לכן כלום. מזה יצא ולא נשרפו

 הבטיח משה
ח״־נצח

 הם למישפחתו:
 בתמונה הונצחו
 מתסופח בלבוש

ו6ה־ לוא׳
 התמונ שלי. המישפחה כל רק

 שווינ חלקים לשלושה מחולקת
 אח ובכל המישפחה, כל אחד בשליש

 מהבנוו אחת כל הנותרים מהשלישים
 או להעניק רוצה אני הזמן שבבוא כך

 חוד׳ בעוד לבנות. במזכרת התמונה
 — הוילייג׳ במיסעדת התמונה תוצג

צרפתית. מיסעדה
 פו של תמונה גם בבית לי ״יש

 בבית־הסוה שיושב האיטלקי סריו
 ש ביותר הגדול כזייפן 1968 משנת
 ג לי יש בכלא. מצייר הוא המאה.
 על־יו שצויידה 1852 משנת תמונה
 ויקטוריו המלכה של לציור המורה

 המלכוו בית על־ירי התימה התמונה
ואמנות.״ ציור אוהב פשוט אני

1 יריב שולה


