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מיניטטור לונדון - גאוצ׳ו אל

 איש 80 עד אירועים
 איש 1000 עד קייטרינג

12.00.24.00 פתוח:
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ר׳י ^■ ^ ^ ^ / א ג

מסערה - פאב - קפה
וריקודים שירה

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

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

241300 טלפון ,109 הירקון רחוב
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שטרן דולפין
ת סעד ם מ 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

 של בחדר
עקיבא רבי

לפ עצמו את מוצא שלא מי
 מהלך בשבועיים פעם חות

 עגבניות, מלטף בשוק־הכרמל,
 תאנים טועם מענבים, מתפעל
 איזו על יודע לא - סלים וסוחב
 יש עכשיו מוותר. הוא חוויה

 ממוזגת־ מיסעדה חידוש.
 בטוב״טעם ומסודרת אוויר

הירקות. של החוויה לסיום
שנק מה לאכול נכנסו אנחנו

 ב״ח- עיסקית ארוחה היום רא
 בני של עקיבא", רבי של דר

להש מקום יש כן, אמרורסקי.
 קרים מים ויש הסלים, את איר
 בש־ מפות־שולחן ויש קרח עם

ומל שקטה ומוסיקה חור-לבן
אדיבה. מאוד צרית

בפי הירקות עם כשהסלים
הז אני אומרת זאת הזמנו, נה,

 הגיע גדול. סלט-ירקות מנתי,
 הק- לא אוהבת, שאני כמו סלט

 נכה חתוך אלה הזה, צוץ־דק
 הירק של טעם יש חתיכה שלכל
א בן־זוגי שלה.  מרק-אס- לו נ

 אני אוגוסט. באמצע חם פרגוס
 ורק חום־המרק על ויתרתי
חתי כמה מהצלחת לו שלפתי

טרי. אספרגוס כות
עיקר מנות קיבלנו אחר״כך

שהול דגים רק אוהב הוא יות.
 עגל הזמין ולכן ארבע, על כים

 דג-אמ- הזמנתי ואני בפטריות,
 שלי המנה פרובנסל. בנוסח נון

 היתה שלו והמנה טעימה היתה
מאור. טעימה
מגי הם הדג או הבשר ליד

 ירוקה שעועית וקצת אורז שים
 זה כל את חצי־מבושלת(יופי!).

 לבן יין הוא יין, כוס עם שטפנו
אדום. יין ואני

לר בתפריט הסתכלנו ואז
הארו את מסיימים אין אות
התמ כתוב, מה וכשראינו חה
 נכנס ובן־זוגי שמחה ליבי לא

 שבסוף שם כתוב היה לדיכאון.
 וסימ־ קפה מקבלים הארוחה

 העולם של העוגות מכל פטיה.
 אבל אוהבת, הבי אני סימפטיה

 ומצב לחוד עיסקית״ ״ארוחה
 לו הזמנו אז לחוד, דיכאון של

נוסף. בתשלום קרפ״סוזט,
 לא היום, לאמצע ארוחה

 לא מרי, משביעה לא גדולה,
 צרפת של טעמים מסובכת,
 של המתוק הטעם עם מעורבים

שקל. 22ב־ והכול שוק״הכרמל,

טאביב מפגש !׳ ״ ו פ ח
בינלאומי

 ציפית שלא מה כל
דרכים מפונדק

 ברוך) תל צומת (לפני סונול דלק תחנת 301 חיפה דרך
24.00 עד יום יום פתוח ,413480 טל.
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ם עוף שניצל או טב ע ת רו טריו פ

מון פרפה אחרונה: מנה לי
 שוקולד מרקיז או
ם שטרודל או ת גלידה ע פ צ ק  ו
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דיזנגוף) (פינת 30 ירמיהו
457599 ,טל 01.00 עד 12.00מ־ פתוח

בדול־אביב! חדש
של סניף עוד

יתט״ ״משעדת
מזרחיים מאכלים

03־227813 טל׳ ,163 יהודה בן רה׳

הד־-זרד
עקיגא רבי

ביסטרו מיסעדה
 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______________

הלבן הבית
בעיר זולה הכי הבירה

ב ,108 הירקון רח׳ אני  תל־
230577 טלפון:
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ל חתום תי ממי ע תקבל: שנ ו
מישר.* שליח ע״י הופעתו ביום לביתן־/מישרדך יניע השבועון (א)
 תשלומים 5ב־ ישולמו אשר מע״ם כולל ש״ח 290 המיבצע: מחיר (ב)

 האשראי מכרטיסי אחד כל באמצעות הצמדה, ללא שווים
)58x5 .(ש״ח

 המובחרות מהמיסעדות באחת ש״ח 60 עד חינם זוגית ארוחה (נ)
זה. בעמוד !המופיעות במבצע המשתתפות

המנויים מחלקת 03־232262 חייג

.059־33217 טלפון ש״ח. 220 באילת:
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