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משלוחים: אישיים: פרטים
במיקומכם. תלוי במרץ, 22-26 התאריכים בין יתבצעו המשלוחים

האפשרי בהקדם הזמנתכם את בצעו אנא זו, באפשרות בחרתם אם
מוגבלת. לעשות שביכולתינו שהכמות מכיוון

ההזמנה. קבלת ברגע תאושר ועלותו מיקומכם לפי נקבעת המשלוח עלות

מועד לפני ימים מספר סמס בהודעת או בטלפון קשר עימכם ניצור אנו
אליכם. תשלח ההזמנה יום באיזה לעדכן מנת על המשלוח

משלוח. אריזת בעת בלבד אשראי בכרטיס יבוצע ההזמנה עבור תשלום

מה כל את ועושים חיצונית משלוחים חברת עם עובדים אנו לידעתכם,
עבורכם מתאים שהכי במועד הזמנתכם את לשייך מנת על שביכולתינו

מתאפשר. אינו הדבר לעיתים אך

המשלוחים: מדיניות
זו מקדמה הזמנה, אישור בעת שקלים 50 של במקדמה תחויב הזמנה כל

המשלוח. אריזת בעת הסופי מהסכום תנוכה
יוחזר. לא המקדמה סכום הזמנה, ביטול של במקרה

פרטי:______________________ שם
משפחה:____________________ שם

טלפון:________________________

אימייל:_______________________

הזמנה: סוג
משלוח עצמי איסוף

משלוח: כתובת
כתובת:_________________________

קומה:__________ דירה:_________

עיר:____________ כניסה:________

כללי: מידע
בלבד. במרץ ה26 שישי ביום או במרץ ב25 חמישי ביום יתאפשר מהחנות ההזמנות איסוף

הזמנה. אישור בעת הזמנה לכל ספציפי מועד נקבע המתנה, בזמני להפחית מנת על
פנוי. מקום לפי מועד יקבלו מאוחרות הזמנות ספציפי. למועד זקוקים אתם אם האפשרי בהקדם הזמנתכם בצעו אנא

הזמנתכם. את לאשר מנת על ההזמנה מביצוע עסקים ימי 3 בתוך קשר איתכם ניצור אנו ליבכם: לתשומת
בהצלחה. ונקלטה אושרה אכן שהזמנתכם לוודא מנת על איתנו קשר צרו אנא זה, במועד קשר איתכם יצרנו ולא במידה

מנות איזה על לדעת רוצים אתם אם עבורכם, ואיכות טריות מקסימום להבטיח כדי מוקפא שלנו פסח של התפריט רוב
ההזמנה. אישור בעת זאת שאלו אנא מדובר,

מוגבלת, בכמות מיוצרים שבתפריט מהפריטים שחלק שתדעו חשוב במרץ, הראשון עד הזמנות מקבלים שאנו למרות
האפשרי. בהקדם להזמין ממליצים אנו אכזבה למנוע ובכדי

מהחג. להנות ולמשפחתכם לכם לסייע מנת על שביכולתינו מה כל ועושים תמיכתכם על לכם מודים אנו
שמח, חג משפחתכם ולבני לכם מאחלים

מיטלנד משפחת
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בשר:
מחיר: פריט: כמות:

לק’ג 155 ובצל רימונים ברוטב פרוס בקר כתף
לק’ג 155 ברוטב פרוס בקר חזה
לק’ג 155 ויין אגוזים תפוח, ברוטב בקר חזה
ליח‘ 35 (250מל) קצוץ כבד
ליח‘ 79 מרינרה ברוטב בשר קציצות
ליח‘ 79 רועים פאי
ליח‘ 89 בקר לזנייה

וצמחוני: פרווה
מחיר: פריט: כמות:
ליח‘ 55 אדמה תפוח קוגל
ליח‘ 55 גזר קוגל
ליח‘ 59 טבעוני רועים פאי
ליח‘ 20 צמחוני קצוץ כבד
ליח‘ 85 בסיס ללא ברוקולי קיש
ליח‘ 85 בסיס ללא פטריות קיש
ליח‘ 85 בסיס ללא בצל קיש
ליח‘ 85 בסיס ללא תרד קיש
ליח‘ 85 בסיס ללא בטטה קיש
ליח‘ 59 תבלינים ברוטב צלויה אדמה תפוח
ליח‘ 20 פרווה שמלץ
ליח‘ 35 חרוסת

פרווה: קינוחים
מחיר: פריט: כמות:
ליח‘ 49 בראוניז
ליח‘ 59 שוקולד עוגת
ליח‘ 69 ושקדים תפוז שוקולד, עוגת
ליח‘ 69 גזר עוגת
ליח‘ 59 מלך אגוזי עוגת
ליח‘ 79 תפוחים פאי
ליח‘ 79 יער ופירות תפוחים פאי
ליח‘ 79 קוקוס בסיס עם לימון טארט
ליח‘ 49 קטן - שוקולד מוס
ליח‘ 110 גדול - שוקולד מוס
ליח‘ 29 קטן פבלובה בסיס
ליח‘ 130 אדום פטל ורוטב קצפת עם פבלובה

עופות:
מחיר: פריט: כמות:
ליח‘ 79 בצד רוטב עם (שלם) צלוי עוף
ליח‘ 59 עוף חזה ’גולאש‘
ליח‘ 59 וירקות עוף טאג’ין
ליח‘ 69 אדמה תפוח בציפוי עוף פשטידת
לק’ג 125 עוף שניצל
לק’ג 120 מתוק חמוץ ברוטב הודו חזה
לק’ג 120 חמוציות ברוטב הודו חזה

מרקים:
מחיר: פריט: כמות:
ליח‘ 39 עוף מרק
ליח‘ 39 ירקות מרק
ליח‘ 39 בטטה מרק
ליח‘ 39 בצל מרק
ליח‘ 39 עגבניות מרק
ליח‘ 39 ברוקולי מרק
ליח‘ 35 בקופסא) 6) קניידלך

דגים:
מחיר: פריט: כמות:

לק’ג 145 דג קציצות
לק’ג 99 מתוק חמוץ ברוטב דג קציצות
לק’ג 165 רביעיות - מטוגן דג
לק’ג 165 רצועות - מטוגן דג
ליח‘ 25 מדומה הרינג
ליח‘ 75 בקופסא) 6) פיש גפילטע

חלבי:
מחיר: פריט: כמות:
ליח‘ 85 טונה לזנייה
ליח‘ 85 תרד לזנייה
ליח‘ 95 בסיס ללא ותרד מעושן סלמון קיש
ליח‘ 95 בסיס ללא ברוקולי קיש
ליח‘ 95 בסיס ללא פטריות קיש
ליח‘ 95 בסיס ללא עגבניות קיש

מוגבל מלאי


