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שראד״ם דשחקנים דייז דאגה הי

עובדות אמהות בסיגנון בירה
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 במקום נקלטו נעמת, דוברת היא
ה של הקטנות השעות עד ונשארו

לילה.
מ אחרים וחברים מנוסי דידי
 פתיחת ממסיבת שפרשו נעמת, מוקירי

 באו כץ, מנפרד של הסינית המיסערה
 העליה לפני אחרון, משקה ללגום כדי
יצועם. על

מיסעדה
נוסח
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בפתיחה. האורחים בין שהיו לביא, מארי ואשתו, לביא עמוס השחקן

 אידלסון בבה בין הקשר מה
 ושמו קשר, שיש מסתבר לפאבים?
 נהגה היה יהודה גולדברג. יהודה

 של האגדתית העסקנית בבה, של
 תמר של נהגן היה כד אחר מפא״י,
 נאווה גולדה, של דורה בת אשל,
 מזכירת לובלסקי, ומאשה ארד
הנוכחית. נעמת

״ 22

 בשרות נהיגה של שנים לאחר
 עיסוק להחליף יהודה החליט נעמת
 פאב פתח הוא לעיסקי־בירה. ועבר
בתל־אביב. חדש

 לשעבר הכוסיות הגיעו לפתיחה
 שגם לובלסקי, ומאשה ארד נאווה
 שבמקום. הבירה מן טעמה

ש־ אורנה ואשתו ביבר שאול

1ס!
 המיסעדה לפתיחת שבאו האורחים

 אחרי מחיפוש פטורים היו החדשה
הולי בסיגנון השוערים כי מקום־חניה,

 המכוניות, את בפתח מהם נטלו וודי
 אחת היתה זאת הלאה. אותן והסיעו

ה המיסעדה בפתיחת האטרקציות
 שפתח מקאו, החדשה־ישנה סינית
 במקום כץ, מנפרד המיסערן מחדש

נשרף. אשר קלאב עמד שבו
 סיניים מלצרים סינית, מוסיקה

 שהמתין מה זה — סין נוסח וצפיפות
בפנים. הרבים לאורחים
 להיסטוריה הקשור פיקנטי פרט

 את כץ פתח שנתיים לפני המקום: של
 תל- של בטיילת הבלון גלידריית

 הגלידרייה של הפתיחה בליל אביב.
 זילברמן, כרמלה .\ קלאב נשרף

 אורחת היתה השרוף, המועדון מבעלות
 האורחים ראו הביתה בדרכם הבלון.

 עברו באש. עולה 4. קלאב את
 את מחדש פתח כץ ומנפרד שנתיים,

את ששרתה מקאו הסינית המיסעדה
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בעיצוב״בגדים, עוסקת אנדה מנפרד. של אשתו כץ, סילבי

 הו מלבושיה ובל
 בן הגדול ילדים:

לחנוד תזכה עוד

יו להתלוצץ הירבה




