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 מהמיסעדות באחת ש־ח 60 עד 01 ח׳ זוגית ארוחה (ג)
במיבצע. המשתתפות המובחרות
המנויים מחלקת 03־232262 חייג

בלבד ההפצה באזורי
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 המוזיאון מסעדת
 .2 האוניברסיטה רח׳
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5414135־6 טלפון:

מיניטטור לונדון - גאוצ׳ו אל

איש 80 עד אירועים
איש 1000 עד קייטרינג

12.00.24.00 פתוח:

03-250079 טל׳ ,4 המלך שאול

מטעדה - פאב - קסה
 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'
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ל1ו0 דיזנגוף רחוב מו  תל-אביב. רוול קפה (
03 247066 טלפון:

שטרן דולפין
מובחרת דגים מסעדת

 12.00־24.00 בשבוע: ימים 7 פתוח
ם לישראלים מומלצת אורחי מחויל ול

232425 טל׳ ת״א, 189 דיזנגוף

ביקור
אביב במפגש

 לו שיש לי אומר כשמישהו
 כל- לא אני בינלאומי, מטבח

 מתכוון. הוא למה מבינה כף
 ב׳׳מיפגש לנו שקרה מה זה

 בכביש הדלק בתחנת אביב״
רו הוא המסעדה בעל החוף.

מ בדואי הראשי הטבח מני,
בא והסועדים, טבריה, אזור
עמנו. גלויות מכל מת,

צל הזמנו ראשונה כמנה
 אותה וכשקיבלנו סלטים חת

 על שם. הבינלאומי מה הבנו
פו בנוסח כבד היה הצלחת

 סלט רומני, חצילים סלט לני,
 טחינה וכמובן לבנוני תבולה

נהד קובה ואפילו וחומוס,
לא. ואולי עירקית אולי רת,

 המנה את שאכלנו אחרי
 על לנו נודע וגם הראשונה

 אם שאלנו הבדואי, הטבח
מכי לא שאנחנו משהו יש

 נוסח־ קבב שיש אמרו רים.
 לא (באמת מזרח־רומני

 עוף שיש ואמרו שמענו)
 שיש ואמרו בדואי בנוסח

 מצויינים. קטנים דגים
 היה הקבב הזמנו. אמרו,
 אצל כמו מתובל ממש. מצויין

 וקפי־ עסיסי אבל המזרחים,
 דג הרומנים. אצל כמו צי

 כמעט מאד. טוב היה הקרס
 - מאד ועדין מבחוץ שרוף

 הלימון ברוטב וספוג בתוכו
 בעודו עליו ששפכו והשום

 היתה הבדואי העוף מנת חם.
לה שכחנו - מדי יבשה קצת
 חלק רק אוהבים שאנחנו גיד

 טעם לו היה אבל - תחתון
 זית שמן של מאד מיוחד

 בדואים. ותבלינים
 היינו כשכבר זה כל ואחרי

 אם חשבנו ורק לגמרי שבעים
 לא, או שוקולד מוס להזמין

 אנחנו אם הבית בעל שאל
 צאן גבינת לטעום רוצים

 ניזכרנו תיכף בשמן. מטוגנת
 וביקשנו וטעמיהם יוון באיי

 של יופי מדובר. במה לראות
 המטוגנת הצאן גבינת דבר,

 הולכת היא טוב והכי הזאת,
אב או קרה, בירה כוס עם

מתוק. טיח
מס כבר, שאמרנו כמו אז
 הרבה של טעם עם אחת עדה

 התיכון הים ולדעתנו ארצות,
מנצח.

תפריטז אביב מפגש :
ינלאומ■

 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
 (שום חמאה עם טריות פטריות או חסה, סלט או מרק ראשונה: מנה
לסוגיו פירושקי עיקרית: מנה

- פטריות רוטב עם עוף שניצל או
לימון פרפה אחרונה: מנה

שוקולד מרקיז או 0
 וקצפת גלידה עם שטרודל או

לבן יין בוס
ש״ה 26.75 וחמאה הבית תוצרת לחמניות

דיזנגוף) (פינת 30 ירמיהו
457599 טל׳______01.00 עד 12.00נד פתוח

בתל־אביב! חדש
ף עוד של סני

ת ד ע ס מ ״ ״ ט נ ו י
מזרחיים מאכלים

03־227813 טל׳ ,163 יהודה בן רח׳

אחר בסיגנון מיסעדה
5101036 טל. תל-אביב, 80 טמואל הרברט רח׳

הלבן הבית
בעיר זולה הכי הבירה

 תל־אביב ,108 הירקון רח׳
230577 טלפון:
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