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 המוזיאון מסעדת
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5414135־6 טלפון:

מיגיטטור לונדון - גאוצ׳ו אל

 איש 80 עד אירועים
 איש 1000 עד קייטרינג

12.00.24.00 פתוח:

03־250079 טל' ,4 המלך שאול

מסעדה - פאב - קפה
וריקודים שירה

 אומנים הופעת ושבת: ו' ה' בימים
 בבוקר 9.00 משעה רצוף יום יום פתוח

 איש 250 עד לאירועים הזמנות
ש״ח 15 - עסקיות ארוחות בצהריים

241300 טלפון ,109 הירקון רחוב

״770 ך71̂ד*2
׳ ז ר ל / ס * ' 0^ } 2י 1 מ 7<£ ל ן ? ׳

ל(110 דיזנגוף רחוב  חול)תל-אביב. קפה מו
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 מחו״ל ו

232425 טל׳ ת״א, 189 דיזנגוף

ותקבר: שנתי מנוי ער חתום
שרדך יגיע השבועון (א) מי תך/ • מיוחד שריח ,פ״ הופעתו ביום רבי
׳שורנוו אשר מע־ס כולל ש־ח 190 המיבצע: מחיר (ב)

 מכרטיסי אחד כר באמצעות הצמדה, ררא שווים תשלומים 5ב־
האשראי

ביקור
ב״פירושקי״

 שבסוף ״פירושקי" למסעדת
 פעם מגיעה אני דיזנגוף רחוב
בת־ או כשבן״זוגי בערך, בשנה
 מנות על מתים לארוחה זוגתי

 מיב- יש ב״פירושקי" אחרונות.
 כן אחרונות מנות של עצום חר

החמוץ־ אוהבת אני, שאפילו
 משהו מוצאת חריף־מפולפל,

ללקק. שכדאי
מהסוף! התחלנו למה אבל

 את לציין שרציתי בגלל זה כן,
שהמיסע־ המדהימה העובדה

 במשך משתנה אינה הזאת דה
 את משנה לא-כל-כך השנים,

 של לאופנות בהתאם התפריט
 ה״נובל על ופוסחת האכילה
למיניהם. קוזינים"
 סלט הזמנו ראשונה כמנה
 חסה פשוט שהוא צרפתי,
 ועליה חתוכה טריה) (מאוד

 פטריות של גדולות חתיכות
 רוטב ועליהן טריות) (מאוד

לחמ עם אכלנו זה את צרפתי.
 מרוחות הבית, מתוצרת ניות

בתנור. ואפויות ובשום בחמאה
עיקרית: מנה הזמנו אחר־כד

 ממולא פירושקי הזמין הוא
 שזה אמר והוא טחון בבשר
דרום־ למאכל ודומה נפלא

דרום־ אגב, הוא, אמריקאי.
 מה כל ואצלו בעצמו אמריקאי

נפלא. הוא שדרום־אמריקאי
 ממולא בלינצט הזמנתי אני

 איך - וגבינה פטריות בתרד,
נגיסה. מכל ונהניתי לא!

 פטריות גם לטעום לנו נתנו
 ממולאים וקרפלאך ממולאות

 והיה מצויינים בתפוחי־אדמה
 שאני מיונית, עם סלט״כרוב גם

מז שהוא בגלל לטעום סרבתי
אמריקאי. אוכל לי כיר

 הרבה עם לימונדה שתינו
 להזמין כדאי אם וחשבנו קרח
 לא שמולי זה אחרונות. מנות
 לגמור אפשר איך בכלל הבין

הז הוא אז מתוק, בלי ארוחה
 רוטב״תות עם פרפה״לימון מין

 עם עוגת״שוקולד הזמנתי ואני
שעונת־ לי אמרו אנגלי. רוטב

 ואולי מאתמול היא השוקולד
רצי אותה. שיחממו רוצה אני
 החמה העוגה של הצירוף תי.
 מעולה היה הקר הרוטב עם

 מציעה אני זה ובעניין ממש,
 מחוממות עוגות רק להגיש

מאתמול.
 היתה לא ״פשוט" המילה אם

בלתי־מע־ דברים על מבוזבזת
 שהאוכל אומרת הייתי נימים,

 שלא מהפחד אבל פשוט. היה
 אומר כהלכה, אותי יבינו

נהדר. פשוט... היה שהאוכל

המרפסח
בת״א הים מעל

4

ת באחת ש־ח 60 עד גס חי זוגית ארוחה (ג)  סהמיסערו
ת המובחרות שתתפו במיבצע המ
הבונויים מחלקת 03־232262 חייג

בלבד ההפצה באזורי *------------------- .059־33217 טלפון ש־ח. 220 באילת:

תפריטאביבז !מפגש
[לאומי

 ציפית שלא מה כל
דרכים מפונדק

 ברול) 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 ט או מ ל ה, ס ס ת או ח טריו ת פ ו רי ם ט ה ע א מ ושום ח

ת: מנה קרי לסוגיו פירושקי עי
קב עם עוף שניצל או ת רל ריו ט פ

מון פרפה אחרונה: מנה לי
 שוקולד מרקיז או
ת גלידה עם שטרודל או פ צ ק ו

לבן יין בוס
ת מניו ח ת ל ר צ ת תו בי ה ה א מ ח ש״ח 26.75 ו

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

ש ב• חד בי א ל־ סז
של סניף עוד

יונס״ ״מסעדת
מזרחיים מאכלים

03־227813 טל׳ ,163 יהודה בן רח׳

ה ד ע ס י ן מ ו נ ג - ס ר ב ו ד א
ג, 80 סמואל הרברט רח׳ בי א 5101036 טל. תל-

הלבן הבית
בעיר זולה הכי הבירה

 תל-אביב ,108 הירקון רח'
230577 טלפון:

031© • (31113


