לילסדו
לעצלנים
רוצים ארוחת חג בלי בישולים וכלים?
בחלק מהמלונות עוד יש מקום ,אבל
שקל
002,4 002,1
תתכוננו לשלם בין
אחרת היא
אופציה נוצצת
למשפחה
ארוחות

שף

מוכנות עד

במלון?
ציק־אין
לארוחה :נמהעולהוחו סדר

הבית

מלון

$DN2$מופיעים$DN2$מלונות
ליפשיץ־קליגר
איריס
מאת
פיעים
ואיילנר
נכון
לאתמול).במלונות עונות
בנתניה,לאונררו בחיפה ,קראון פלזה
המשפחה
 ennאין לכם כוח לארח את
באשקלון ,ריץ קר־
$TS1$קרלטון$TS1$
הולידיי אין
בחיפה,
בליל הסדר? רוצים פטור מבי־
$TS1$מבישול$TS1$,
בהרצליה ,רימוניםמינרל בטבריה
יכולים לטון
$DN2$קרלטון$DN2$
 $DN2$פינוי ושטיפתכלים? אתם
שול,
בישרו לנו כי
והרורם בים המלח
לקחת את המשפחה לארוחת חגבמלון
ארוחת החג בתפוסה מלאה.
בתנאי שאין לכם דאגותכלכליות וגם
שבהם עדיין יש מקום,

בתנאי שתזדרזו.

בריקה טלפונית שערכנו אתמול
ב־  30בתי מלון ברחבי הארץ(למעט

אילת) מעלה

כי

רק ב־ 15

בעזות
את

ושתי
ארוחת

תוספות(כולל
חג גורמה של

למשל ,תעלה

חזרת וחרוסת).
השף חיים כהן,

109,1
לכם

שקל (בתמונה

למטה ישדוגמית) .אין משלוח
״יפו־תל־אביב״.
לאסוף ממסעדת
השף יואב

בר ,בעלי

 toמציע

$DN2$להזמין $DN2$במעדניות ,דרך שירותי
זמין
מהם עדיין

מיזם

וצריך

chef

תפריט מלא שיגיע עד

פת
$DN2$בתוספת$DN2$

של  45שקללמשלוח.
גולדשטיין
השף אלדן

נותרו מקומות .בחלקמהמלונות
148,1
ב־
מלא
$TS1$בתלאביב $TS1$מובילים ,שמציעים תפ־
$TS1$תפריט$TS1$
כרמים בהריירושלים ,הרודם בתל־
כולל
שקל,
$DN2$תפריט $DN2$מלא .חלקם אפי־
$TS1$אפילו$TS1$
ריט
ארוחת החג
יב $DN2$או רן כרמל בחיפה
אביב
קרושה
רגל
$DN2$אפילו $DN2$ישלחו לכם הכל
לו
המלון.
מיועדת אך ורקלאורחי
לסעודה בנוסח
ארוז ער הביתובכלים
והמחיר? ליל סדר כולל חזן יעלה
איסוף
אשכנז.
שאפשר לחמם במי־
$TS1$במיקרוגל$TS1$.
שקללזוג פלוס שני
002,1
לכם החל מ־
בירושלים) קרוגל.
$DN2$במיקרוגל$DN2$.
(במלון קיסר פרמייר
ילדים
מתחשיב שע־
$TS1$שעשינו$TS1$
מה״המעדנייה
גולדשטיין״.
של
$DN2$שעשינו$DN2$לסעודה של 10
שינו
שקל(ברויאל ביץ׳ תל־
$TS1$תלאביב)$TS1$.
002,4
ועד
האתר יאמי ,בכ־
$TS1$בכתובת$TS1$
שהארוחה
איש ,לא בטוח
) $DN2$.וכשאנחנו אומריםילה הכוונה
אביב).
תובת
$DN2$בכתובת$DN2$
בבית
שתבשלו
היא לילד ערגיל 12
בעצמכם
yummi.co.il
הוא אמנם לא של שפים
תהיהזולה הרבה יותר ,בהתח־
$TS1$בהתחשב$TS1$
אם תוותרו על שירותיו של חזן ,תו־
$TS1$תוכלו$TS1$
אלא שלבשלנים ביתיים ,אבל
כך ששווה
$DN2$בהתחשב $DN2$באיכות הפרורוקטים
שב
עלויות .בשרתוןתל־אביב
 $DN2לצמצם
כלו
להזמין דרכו על פי אזור מגורי־
$TS1$מגוריכם$TS1$
לשקול ארוחה מוכנה ,שלכל הפחות תוכלו
תשלמו רק  750שקל למבוגר במקום
תחסוך לכם זמן עבודה יקר.
$DN2$מגוריכם $DN2$ארוחה מלאה לחג ער הבית .המחיר
כם
 900שקל ורק  375שקל לילד במקום
בהסתמך על המחירים שהוצעולנו
שארוחה
הוא מ־  144שקל לארם ,כך
 450עם זאת ,קחו בחשבון שחלקגדול
שקל,
044,1
ל־  10איש תעלה לכם מ־
הרכבנו תפריט שכולל שתי מנות רא־
$TS1$ראשונות$TS1$
מהמלונות לא מציעים אופציהכזו.
בתוספת של  15שקללמשלוח.
$DN2$ראשונות $DN2$ומבחר סלטים לפתיח או מרק
שונות
ואיפה אין מקום בכלל?(בטבלה מו־
$TS1$מופיעים$TS1$
כמו

קייטרינג וגם

רויאל ביץ׳(עם/בליחזן)
הילטון

שרתון(עם/בליחזן)
קראון פלזה

סיטי

סנטר

לאונרדו

שקל ,בתוס־
$TS1$בתוספת$TS1$
055,1
הבית בערב החג ב־

ארוחת החג אפשר גם לה־
$TS1$להזמין$TS1$
אצל

במקום סלט אחר ,שתי מנות עיקריות

go

השף

מחיר

למבוגר

מחיר לילד

שפים

מציע

גם

גרנד ביץ׳

תפריט
קיסר

גרנד

פרמייר
קורט

קראון פלזה

דיוויד ים

המלח

רמדה(בליחזן)
פארק

דן

קיסריה
המחירים

בשקלים .בכל המלווות

הארוחה

היא

 01חזן,

אלא

אם

מצוין

אחרת

