
Marvad Haksamim

Only 1 Rachel Imenu branch will be open 
(For your convenience, readymade take-away food on Fridays and erev chag)

For orders call: 02-5670007 | Find us on  | marvd-rest.co.il  

Matzo Ball soup
3 balls + NIS 12

Salads (all included)
 Grated carrot salad with garlic and lemon;
 Sweet potato in chili;
 Moroccan matbucha;
 White cabbage salad with cranberries;
 Cherry tomatoes with pesto sauce;
 Sprout salad in citrus sauce;
 Cooked red beets;
 Greek-style eggplant

First course – your choice of 2
 Homemade gefilte fish;
 Tilapia filet in Middle-Eastern sauce;
 Salmon fillet with herbs and almonds;
 Eggplant rolls stuffed with beef;
 Artichoke stuffed with beef;
 Artichoke stuffed with mushrooms (vegetarian)

Sides (all included)
 Sliced potatoes in a-la Anna;
 Baked sweet potato boats;
 Antipasti

Main course – your choice of 2
 Pullet steak in citrus sauce;
 Pullet steak in garlic and lemon;
 Roast beef in wine and mushroom sauce;
 Pullets stuffed with dried fruits.

מרק קניידלך 
3 כדורים + 12 ₪ 

סלטים )מקבלים הכל(
 סלט גזר מגורד עם שום ולימון 

 בטטה בגריל 
 מטבוחה מרוקאית

 סלט כרוב לבן עם חמוציות 
 שרי עם פסטו

 סלט עלים עם נבטים ברוטב הדרים 
 סלק אדום מבושל

 חציל יווני 

מנה ראשונה - 2 לבחירה
 גפילטע פיש ביתי

 פילה מושט ברוטב מזרחי 
 פילה סלמון בעשבי תיבול ושקדים

 גלילות חציל עם בשר בקר
 ארטישוק ממולא בשר בקר

 ארטישוק ממולא פטריות )צמחוני(

תוספות )מקבלים הכל(
 תפו"א פרוס בנוסח אנה

 סירות בטטה אפויה 
 אנטי פסטי 

מנה עקרית - 2 לבחירה
 סטייק פרגית ברוטב הדרים

 סטייק פרגית ברוטב שום ולימון 
 צלי בקר ברוטב פטריות ויין 

 פרגיות ממולאות בפירות יבשים 

2017 PASSOVER MENU
Price per course: NIS 95 including VAT

Kosher under the supervision  
of the Jerusalem Rabbinate,  

kitniyot free

Minimum order of 10 courses.  
Delivery possible  
with surcharge.

Sale on erev chag  
on 1 Rachel Imenu St.

Tel. for orders: 
050-2855578 / 02-5670007

Kosher for Passover, 
kitniyot free


