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בבוקר 9.00 משעה יום־יום רצוף פתוח

לאירועים הזמנות
5237426 טל' ,109 הירקון רח'
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 רוול)תל-אביב. קפה (מול110 דיזנגוף רחוב
03-247066 טלפון:

שטרן דולפין
ת ם מסעד מובחרת דגי

ם 7 פתוח מי  12.00־24.00 בשבוע: י
ם מומלצת שראלי ם לי רחי לאו ל ו ד ח מ

232425 טל' ת״א, 189 דיזנגוף

ותקבר: שנתי מנוי על חתום
שרדך יגיע השבועון (א) מי תך/ מיוחד.• שליח ע־׳ הופעתו ביום לבי
ישולמו אשר מע־ם כולל ש־ח 290 הסיבצע: מחיר (ב)

 מכרטיסי אחד כר באמצעות הצמדה. ללא שווים תשלומים 5ב־
.059־33217 טלפון ש״ח. 220 באילת: האשראי.

 הסינית
110 בדיזנגוף

ביו הרציניות הבעיות אחת
 הצורן היא האכלנים, של תר

 מיסעדה בכל הזמן. כל להחליט
 תפריט יש מבקרים אנחנו בה

 שאנחנו מה וכל ורב־גווני, גדול
 ניקח מה זה להחליט צריכים

 למנה ניקח מה ראשונה, למנה
נבקש, תוספות אילו עיקרית,

נקנח. אחרונה מנה ובאיזו
גדול, תענוג כאילו נשמע זה
כמונו, גדולים, לאבלגים אבל

ההח דברים, הרבה האוהבים
כאב. כמעט היא הזאת לטה

ה מאיתנו נחסך הזה הכאב
 בד- ב״הסינית כשביקרנו שבוע

 שאנחנו לנו נאמר ושם יזנגוף",
 מנות של פלטה להזמין יכולים

 אומרת זאת פלטה, ראשונות.
אגרול, גם ועליה גדולה צלחת

 ספר- גם כדורי־שרימפס, גם
 גם קר, סיני סלט גם ריבס,

 פיצה וגם.... מטוגן קאלמרי
עיקריות. מנות הזמנו סינית.
 חזיר להגיע: התחיל וזה

ואננס, פילפל עם חמוץ״מתוק
 ותוספת בסומסום עוף חתיכות

בשקדים, עוף חריף, סויה רוטב
 ירקות עם סיניות איטריות

וטוב. חריף־חריף־חריף ומשהו
 מתוק״חריף ברוטב דג חתיכות
 ארוכים שלוקים עם שנאכלו

 שורף אחרת כי קרים, מים של
 אורז גם כמובן והיה בפה,

 לא הוא כי לטובה, שהפתיע
 והמשעמם הלבן האורז היה

כמיס־ מקבלים כלל שבדרך
 בעל אורז אלא הסיניות, עדות
לא-נודעים. תבלינים של טעם

 שנצליח כדי יין שתינו לא
 ואיך אכלנו בדיוק מה לזכור
 הצלחנו יין בלי גם אבל היה.

מהאוכל. להשתכר
 ״הסינית את שמייחד מה

 יש מנה שלכל הוא בדיזנגוף"
 שאוכל ומי אחר, טעם באמת
 יודע סיניות במיסעדות הרכה
 מדברים אנחנו מה על בדיוק

 רוטב של בלופים אין כאן.
 על והוגש אחד מדבר שנשאר

אחר. דבר
מת אולי הארוחה, בסוף כן,

של המפותח לתיאבון כבוד וך
 הזה הענק הדבר את הביאו נו,

 ואננס מטוגנות בננות שכולל
 וכדורי- וסלט-פירות מטוגן

 הברזתי אני הזה בשלב גלידה.
בן־זוגי, הדיאטה. תחילת על

ילד, כמי התלקק זאת, לעומת

ד ם נ ת• זוגית ארוחה (ג)  נוהמיסעדות באחת ש־וז 60 ע
ת המובחרות שתתפו בנויבצע. המ
ג 2 חיי 3 2 2 6 0־2 ת 3 ק ל ח ם מ יי נז מ ה

בלבד ההפצה באזורי *

תפריטאביבז מפגש
נראות■

 ציפית שלא מה כל
דרכים מפונדק

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

חה גם ומעתה קבוע: בתפריט ארו
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ת: מנה קרי שקי עי ו פירו תי ס ל
ם עוף שניצל או ב ע ט ת רו ריו ט פ

ה: מנה מון פרפה אחרונ לי
 שוקולד מרקיז או
ם שטרודל או ה ע ד לי ת נ פ צ ק  ו

לבן יין כוס
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 12.00נד פתוח

ש ב! חד בי א תד־ ב
של סניף עוד

ת ד ע ט מ ״ ״ ס ת י
מזרחיים מאכלים

03־227813 טל׳ ,163 יהודה בן רה׳

ה ד ע ס ארור בסיגנון מי
5101036 טל. תל־אביב, 80 סמואל הרברט רח׳

הלבן הבית
בעיר זולה הכי הבירה

ב ,108 הירקון רה׳ אבי  תל-
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