
 של סיפור
ה ר י ו א

 המוזיאון מסעדת
 .2 האוניברסיטה רח׳

 . ב י ב א ־ ת מ ר
5414135־6 טלפון:

חתימה
טעימה

 דרום מיסעדה - גאוציו אל
 בבשר, שמתמחה אמריקאית

 לא אומרת זאת ובשר. בשר
 מכירים שאנחנו הבשר בדיוק
 אמא כן אם (אלא אמא מבית
 כאן מארגנטינה). היא שלנו

 מח־ בציוריסו(נקניקיה מדובר
 בעל (בשר אסדו בשר), תיכות

 ציינציולינס מאוד), חזק טעם
 עטינים, האש), על (מעיים
ועוד. ועוד אנטריקוט כליות,
 בידיו גחלים על נצלה זה כל

דה־סילבה, אבל של האמונות

 ביקור
 באד־גאוציו

מיניסטר רונדוז
 שאר שכמו אוטנטי גאוציו

ספ מדבר במיסעדה העובדים
 גופו את מזיז גם ושם ופה רדית

 הדרום־אמריקאיות למנגינות
 טעימת בין להן שמתנגנות
 באמפנדה נגיסה לבין הצ׳וריסו

בשר). ממולא (בצק
 דה־סילבה צולה הבשר את

 תבלינים, שום בלי הגחלים על
 בדרום כי מרינדות, או רטבים

 יהיה שלבשר אוהבים אמריקה
 הצליה אחרי בשר. של טעם

הפרי על לשולחן הבשר מועבר
 קטן גחלים מיכל שהוא דה

 ועסי־ הבשר חום על השומר
האכילה. בזמן סיותו
 אפוי אדמה תפוח גם יש כן,

 שלא למה אבל וסלטים, וצייפס
 כשהבשר בשת על קצת נדבר
חו לא אבל כדאי לצלחת מגיע

 של נדיבה כמות עליו לשים בה
 מיוחד רוטב שהוא ציימוציורי

 לא שהדרום־אמריקאים לבשר
לזרים. לגלות מוכנים

 גדולים: לאכלנים הערה
ת ב ש שי ש ב ע י צ ב ל מי רי שי ג פ  תו

שקל. 25ב־
 מנות להגיש מפסיקים לא
שנשברת. מודה שאתה עד בשר

לטינו־אמריקה! ויוה
₪ שמי דניאלה

מיניסשור לונדון - אלגאוצ׳ו

 איש 80 עד אירועים
 איש 1000 עד קייטרינג

12.00.24.00 פתוח:

גא/03־250079 טל׳ ,4 המלך שאול

מסעדה - פאב - קפה
 וריקודים שירה

 ברזילאי סמבה ערב ד׳: יום
 ישראל ארץ שבת: ו', ה', ימים

 בבוקר 9.00 משעה יום־יום רצוף פתוח
 לאירועים הזמנות

5237426 טל׳ ,109 הירקון רח׳

ל ע ס ס י א ר ״ ת ב

770 ת 11*2ה
מ7' ל ן

ף רחוב ל(110 דיזנגו ו ב. קפה מ בי א ל־ ת ל)  רוו
03-247066 טלפון:

שטרן דולפין
מובחרת דגים מסעדת

מים 7 פתוח  12.00-24.00 בשבוע: י
מחו״ל ולאורחים לישראלים מומלצת

232435 טל׳ ת׳׳א, 189 דיזנגוף

£ מפגש נ בי א
 ציפית שלא מה כל

דרכים מפונדק

 ברוך) תל צומת (לפני סונול דלק תחנת 301 חיפה דרך
24.00 עד יום יום פתוח ,413480 טל.

קבוע: בתפריט ארוחה גם ומעתה
ק ראשונה: מנה ר ה, טלט או ס ס ם טריות פטריות או ח וטו□ חמאת ע
ה ת: סנ קרי ו פירושקי עי תי ס ל

ם עוף שניצל או טב ע פטריות רו
ה: מנה מון פרפה אחרונ לי

 שוקולד מרקיז או
ת גלידה עם שטרודל או פ צ ק ו

לבן יין בוס
ת מניו ח ת תוצרת ל בי ה ה א מ ח ש״ח 26.75 ו

דיזנגוף) (פינת 30 ירמיהו
457599 טל׳ 01.00 עד 12.00מ־ פתוח

ש ד ב! ח בי א ל־ ת ב
של סניף עוד

יונס״ ״מסעדת
מזרחיים מאבלים

03־227813 טל׳ ,163 יהודה בן רח׳

!

בעיר חמה הכי החימניה
03־5101634 טל׳ ),50 הירקון (פינת ת׳׳א 12 אלגבי רח׳

הלבן הבית
בעיר זולה הכי הבירה

 תל־אביב ,108 הירקון רח׳
230577 טלפון:

-111נ 0*6 ק 3

̂ו 0סס8£ מ־זט

ע צ ב ם מי י מי . :113 0*1113 ל מ . ל. ח ה
ותקבל: שנתי ממי על חתום

מיוחד.* שליח ע״י הופעתו ביום לביתן־/מישרדך יגיע השבועון (א)
ישולמו אשר מע״מ מלל ש־ח 290 המיבצע: מחיר (ב)

 מכרטיסי אחד כל באמצע!ת הצמדה, ללא שווים תשלומים 5ב־
האשראי.

י זוגית ארוחה (ג) 0ח  מהמיסעדות באחת ש״ח 60 עד 1
במיבצע. המשתתפות המובחרות
המנויים מחרקת 03־232262 חייג

טעימה חתימה בלבד ההפצה באזורי *

ע? אתה מאיפה ד 313 031113 קראתי יו


