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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
י ׳ ר ^ '1 ־ ץ / / ״ גא/^ '

ה-מיסעדה .-00מועדון־קפ
וריקודים שירה

 א׳ ליום פרט יום־יום אומנים הופעת
 בבוקר 9.00 משעה רצוף פתוח

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

03־291300 טלפון תל־אביב 109 הירקון רח׳

$
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 זל-אביב.1חזל) קפה (מול110 דיזנגוף רחוב
03-247066 טלפון:

שטרן דולפין
מובחרת דגים מסעדת

 12.00־24.00 בשבוע: ימים 7 פתוח
מחו״ל ולאורחים לישראלים מומלצת

232425 טל' ת״א, 189 דיזנגוף

ביקור
ב״הסנונית

 ל״הטנו־ לקרוא מדוייק לא
 מיסעדה. הירקון ברחוב נית"
 .,מקום". לה לקרוא יותר נבון

 העומד בתל־אביב היחיד המקום
 אחד וכל הים מול קטנה עלגבעה

 מול גבעה לתפוס זה מה מבין
 אומר זה - הקיץ בחודשי הים
 חם ופחות הזמן, כל מלטפת רוח

 לא שזה למרות לח, פחות וכאילו
מדעית. מבחינה להיות יכול

 ב״הסנונית" התישבנו אז
 עשר הרגנו אוכל שהזמנו ולפני
 הכחול, האופק אל במבט דקות

 ובשיכנוע הרוח עם בהתלטפות
 דבר זאת בכל זה שהחיים הדדי
 לנו הביאו אחר־כך רע. לא לגמרי
 פיתות וגם סלטים של צלחת
 ושום. בזעתר ומרוחות חמות
 סלט־ קצת פיתה, חתיכת לקחנו

 מסלט־ טיפה טעים, חצילים
 ארוך ומבט החמצמץ הכרובית

 שהצלחת עד עשינו ככה הים. אל
נעלמו. והפיתות ריקה היתה

 דברים מיני כל יש בתפריט
 וסטיקים שיפודים כמו רגילים,

 מול אבל ושניצלים, וקבאבים
 מאוד משהו לנו התחשק הים

 משהו יש אם ושאלנו מיוחד
 שלהם שהמיוחד אמרו מיוחד.

 ברוטב־שום עטוף פורל דג זה
 שהא• גם אמרו גחלים. על וצלוי

 הסכמנו. מעולה. שיותם נטריקוט
 בשעת להתווכח כוח לו יש מי

 מול צהריים של הסתלבטות
היס.

 רך מעילה, באמת היה הפורל
 רעש ועושה ופריך בפנים ועסיסי

 את אכל בן־זוגי מבחוץ. בשיניים
 חריף פילפל ברוטב האנטריקוט

 טעם היה לאנטריקוט ומלוח.
 אבל קודם, אותו עישנו כאילו
 אלא עישון לא שזה לנו נאמר
רשת. כלי ממש, גחלים על צליה

 כל שקישטו הרבים מהירקות
 על־ידי טעים סלט עשינו צלחת

ובתנו וחומץ, שמן־זית הוספת
 אכלנו אפילו ושבעות עייפות עות
 צ׳יפס אבל צ׳יפסים, כמה

 הראוי מאכל לא הוא לדעתנו
לתגובה.

 קיבל בווריה, ביקש בן־זוגי
ביק אני טוב. שזה ואמר ואכל
 יכול חריף קפה רק כי קפה, שתי

 על הזאת מהמנוחה אותך להעיר
הים. מול גבעה

 שמ״הסנונית", לומר אפשר
 רואה אתה אכילה, כדי תוך

יפה. ארץ־ישראל

טז אביב מפגש ו תפרי
׳נראומי

 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
ושום 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
וקצפת גלידה עם שטרודל או

. לבן יין בוס . . ״ .
20 וחמאה הבית תוצרת לחמניות ח ש 75.

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

בתר־אביב! חדש
של סניף עוד

יונס״ ״מסעדת
מזרחיים מאבלים

03־227813 טל׳ ,163 יהודה בן רח׳

וזד־־קדר
ד ש עקיבא רבי
ה ד ע ס רו מי ט ס בי

 חמה אווירה - אוויר־ממוזג אמדורסקי, - צרפתי מיטבח
 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

 תל״אביב ,108 הירקון רח׳
\\111מ!ו0ס2305778£ טלפון:

ארוחה 0( ותקבל: שנתי ממי על חתום
שרדך יגיע השבועון (א) תך/מי ח ,ע״ הופעתו ביום לבי מיוחד.* שלי
שר מע״מ כולל ש״ח 290 המיבצע: מחיר (ב)  תשלומים 5ב־ ישולמו א

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

ה באזורי מנויים דסססו מוגבל * צ פ ה ה

 המובחרות מהמיסעדוח באחת ש״ח 60 עד חינם זוגית ארוחה (נ)
זה. בעמוד והמופישת במבצע המשתתפות

ת 03־5230663 חייג ק חל המנויים מ

.059־33217 טלפון ש״ח. 220 באילת:

2713 הזה העולם36


