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 המוזיאון מסעדת
 .2 האוניברסיטה רה־
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5414135־6 טלפון:

מיניסטור לונדון - גאוצ׳ו אל

 איש 80 עד אירועים
 איש 1000 עד קייטרינג

12.00.24.00 פתוח:

/03־250079 טל׳ ,4 המלך שאול א ג

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

ת המרפס
א הים מעל ל מ
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 אבי תל־ חול) קפה מול (110 דיזנגוף רחוב
03-247066 טלפון:

שטרן דולפין
מובחרת דגים מסעדת

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

232425 טל׳ ת׳׳א, 189 דיזנגוף

ביקור
במיסעדת

המוזיאון
ה הנוף על היום נדבר לא
 מוזיאון של מהמיסעדה נשקף

הפ הדקורציה על לא הארץ,
 ואפילו השרות על לא נימית,

 החתיכות המלצריות על לא
 נעבור האדיבים. והמלצרים

להוראות: ישר
 ל־ וסעו המכונית את קחו

 איפה שם שאלו רמת״אביב.
 לחניון היכנסו הארץ, מוזיאון

 שער״הברזל וריד (חינם) שלו
 משם המוזיאון. לחצר תיכנסו

רו לשאול. תצטרכו לא כבר
 הגבעה על כיסאות הרבה אים

המיסעדה. זאת הקסנה.
תת אל הנהדר, הנוף למרות

 אלה בימים בחוץ, לשבת פתו
 היכנסו חום־יולי־אוגוסט. של

 מיזוג״האוויר. לתוך פנימה,
הצ ובו תפריט־ענק לכם יתנו
פש שונים, לסלטים רבות עות

 דגים בשרים, מרקים, טידות,
השאר. וכל

 כרי תוך התפריט, את קראו
וה קרח עם מים כוס שתיית

ל שהחלטתם למלצר/ית גידו
 במא- המבושלת המנה על לכת

 סיני כלי לכם יתנו דה־נצרים.
 קומות. שתי בעל במבוק, עשוי

 שתי מונחות התחתונה בקומה
 ב- מאודה דג-סולמון חתיכות

 - השנייה בקומה עשבי־תיבול.
 הרבה ועליה מאודה אורז מנת

 לזה בתוספת מאורים. ירקות
 רטבים, סוגי ארבעה תקבלו

המבו המנה את להרטיב כדי
 מיבחר לה ולתת בארים שלת

ותר יין כוס הזמינו טעמים.
ש משהו אוכלים שאתם גישו
 בארץ, אחרת מיסעדה באף אין

 טעים למראה, מאוד יפה והוא
 מאוד- דל-קלוריות ואפילו
 אוכלים אגב, הסינים, מאור.

 הם כמה ותראו הזמן כל זה את
ועדיני־מראה. רזים

המוזי ב״מיסעדת זה ככה
 אדיב שרות אוויר, מיזוג און".

במינו. מיוחד ואוכל
בש הבו־אדם צייד עוד מה

יום! חצי מאושר להיות ביל

תפו־־טז אביב ומפגש
דאומי1י

 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 ט או מ ל ה, ס ס שום חמאה עם טריות פטריות או ח  ו

ת: מנה קרי לסוגיו פירושקי עי
ת רוטב עם עוף שניצל או טריו  פ

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״ה 26.75 ו

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

ש ב! חד בי א תל־ ב
של סניף עוד

יונס״ ״מסעדת
מזרחיים מאבלים

03־227813 טל׳ ,163 יהודה בן רח׳
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של

עקיבא רבי
ה ד ע ס י ו מ ר ט ס י ב

 חמה אווירה - אוויר־ממוזג אמדורסקי, - צרפתי מיטבה
 19.00מ־ ערב ערב, 15.00 - 12.00מ- ה', - א׳ ימי

 אלנבי) קולנוע (מאחורי תל-אביב ,22 עקיבא רבי רח׳
655096 טלפון

הובן הבית
בעיר זולה הכי הבירה

 תל״אביב ,108 הירקון רה׳
230577 טלפון:

0*0 סנן■ 13 3

תקבר: שנתי מנוי ער חתום ו
שן (א) שמ הופע! ביו□ לביחך/מישרדך יגיע ה
 אשי מע״ם כולל ש״ח 290 המיבצע: מחיר (ב)

.״ אחד כל כאמצעות הצמדה, ללא שווים
)58x5 .(ש״ח

 מיוחד.* שליח י ע זו
 תשלומים 5ב־ ישולמו ־

האשראי כרטיסי

 המובחרות מהמיסעדות באחת ש״ח 60 עד חינם זוגית ארוחה (ג)
זה. בעמוד והמופיעות במבצע המשתתפות

ת 03־232262 חייג ק ל ח המנויים מ

.059־33217 טלפון ש״ח. 220 באילת:
31.8.89 ליו□ עד ההפצה באזורי מנויים ל־סססו מוגבל*


