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PESACH 2016 TAKEOUT MENU 

 ותשע" תפריט פסח  

* NO KITNIYOT  *   ללא קטניות* 

DEADLINE FOR ORDERS: Monday, April 11, 2016 

  11.4.16  'ב יום להזמנות: אחרון תאריך

 

# 

ORDERED 
APPETIZERS 

 

Por. 
 מנות

Price 
₪יר מח  

מס'  מנות ראשונות
 יחידות

 * Chicken-leek soup  2-3 60/ ¾ liter כרישה-* מרק עוף  

    Gefilte fish (loaf)  Includiing chrein! 8 85/loaf    כולל חזרת – )ככר( געפילטע פיש  

    Knaidlach '6 יח pcs 30.00    כופתאות( קניידלאך(  

 * Orange soup – Creamy blend of 

    carrots, butternut squash, sweet potatoes 
2-3 60/ ¾ liter "מוקרמת של תערובת – * מרק "כתום  

 גזר, דלורית ובטטה     
 

 * Vegetable soup Rich w/fresh veggies! 2-3 60/ ¾ liter  * מלא במגוון ירקות טריים! מרק ירקות  

 * Vegetarian liver w/mushrooms 

       NOTE: Must be served within 2-3 days 
          after being defrosted 

2 40/¼ liter  דמוי "כבד" קצוץ * 
  לאחר ימים 2-3 תוך להגישיש נ.ב.       

 ההפשרה                 

 

4 75/½ L 

                 SALADS 
  

  סלטים

 * Beet salad in orange sauce ½ liter =  
4 por., 

 Liter = 8 por 
 ליטר =½ 
 מנות, 4

 ליטר =
  מנות 8 

 
 ½ liter – 
 ₪ 40 NIS 

  1 liter –  
 ₪ 75 NIS 

  סלק ברוטב תפוזים* 

 * Health salad  *ירקות כבושים  סלט בריאות  

 * Moroccan carrots slightly spicy  טיפה חריף * גזר מרוקאי  

 
* Red cabbage salad w/carrots, 

     mandarin oranges, raisins & pine nuts 
 ,מנדרינות עם גזר,סלט כרוב אדום * 

 צימוקים וצנוברים       

 

 MAINS   מנות עיקריות  

 * Broiled salmon fillet (P)   1 45/por  * פ(  צלוילמון ססטייק(  

 * French roast (M) - roast beef in sweet- 
      sour sauce [@200 gr/por]   

1 40/por  וקתמ-ברוטב חמוץ)ב( * בשר צלי  
 גר' למנה[ 200-]כ     

 

  Ginger-Cinnamon Turkey Breast (M) 5-6 100.00 * ב( חזה הודו בג'ינג'ר וקינמון(  

 * Herb-Roasted chicken  (M) (8 pcs) 4-6 85.00  *חלקים( 8-)ב )ב(  עוף צלוי בתבלינים  

 * Mushroom-Onion Quiche (D) [9” round] 8-10 150.00 ס"מ[ 23]תבנית  )ח(בצל -* קיש פטריות  

    Oven-Baked Schnitzel  (M) 1 35/por     ב(שניצל אפוי בתנור(  

 * Steamed Sea Bass Fillet (P) – on bed 
      of tomatoes & mushrooms 

1 40/por 
 על מצע)פ(  פילה לברק מאודה* 

 עגבניות ופטריות       
 

 * Shepherd’s Pie (M) – chopped meat/veg 

     base w/mashed potato topping  [7½” round] 
6 100.00 

  תבשיל בשר טחון – )ב(* פאי רועים 

 ס"מ[ 19]תבנית וירקות עם ציפוי פירה תפו"א    
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# 

ORDERED 
SIDE DISHES Por. 

 מנות
Price 
₪מחיר   

מס'  תוספות
 יחידות

 * Broccoli Kugel Muffins  1 15.00  * פשטידת ברוקולימאפין  
 * Butternut Squash Cubes in Syrup 8 85.00  *קוביות דלורית בסירופ  
 * Carrot Soufflé w/brown sugar-nut topping 6-8 90.00   אגוזים-חום עם ציפוי סוכר* פשטידת גזר  
 * Oven-Roasted Cauliflower  8 100.00  *כרובית אפוייה  
    Potato Kugel  8-9 85.00    פשטידת תפו"א  
 * Quinoa Pilaf Cooked vegs on bed of quinoa 8 90.00  *בושליםמ תערובת ירקות   פילאף קינואה 

  על מצע קינואה מבושלת     
 

 * Sweet “Noodle” Kugel  6-8 85.00 פשטידת "אטריות" מתוקה *  

 DESSERTS 
  

  קינוחים

 * Apple Cobbler w/nut-crumb topping 6 80.00  *אגוזים-עוגיות עם ציפוי קובלר תפוחים  

    “Chocolate” date bars – w/chocolate 

       chip-nut topping; tastes just like chocolate! 
 שוקולד  ציפוי עם –"חומיות" תמרים    85.00 12

 )לא תאמינו שזה לא שוקולד!( ואגוזים צ'יפס   
 

 * Lemon Curd Loaf – for lemon lovers! 8 80.00 לאוהבי לימון! - * פודינג לימון אפוי  

 * Mint Brownies – rich brownies topped 

     with mint layer & chocolate glaze! 
9 80.00 

 שוקולד עשירות חומיות – * חומיות מנטה

 עם שכבת מנטה ומעליה ציפוי שוקולד      
 

 * Strawberry whip (fro.) – limited supply! 4-5 55.00  *כמות מוגבלת! – קפוא  מקצף תות  

 * Tiramisu (D) – layers of coffee-laced 
     cookies & mascarpone/cream RICH! YUM! 

8-9 100.00 
שכבות עוגיות  – )חלבי(  * טירמיסו

 מדהים! –בקפה ושמנת/מסקרפונה  מטובלות
 

          SEDER ITEMS 
  

  קערת הסדר

 *  Complete Seder Plate  4 115.00 *   4-קערה מלאה ל  

 Includes: ¼ liter charoset, 4 por. maror, 4 hard-boiled 
   eggs, potato (karpas) + roasted egg/zroa for plate 

ביצים  4מנות מרור,  4ליטר  חרוסת, ¼  כולל:
 קשות, תפו"א  לכרפס,  ביצה וזרוע צלויים לקערה

 

 *  Charoset 8 (¼ liter) 50.00   *חרוסת  

 *  Hard-boiled egg 1 4.00   *ביצה קשה   

 *  Maror [grated horseradish]  1 (20gr) 18.00   *מרור  

 *  Potato (karpas)  4 5.00  *כרפס( תפוח אדמה מבושל(  

 *  Zroa [shankbone] (Roasted chicken wing) 1 n/c   *(ה)כנף עוף צלוי זרוע  

All prices include VAT       כל המחירים כוללים מע"מ  

Meat – chalak; chicken – mehadrin   מהדרין    –חלק, עוף  –בשר  

* = Item is non-gebrocht (does not contain matzah products/gluten) ;פריט לא שרויה, ללא גלוטן = * 

______ = Low/No-Fat item;   = _______דל/ללא שומן  

NOTE: ALL PORTION SIZES APPROXIMATE          נ.ב. מספרי המנות הם ההערכה בלבד 

 

Special Meal Package for 6 -חבילת ארוחה ל  

CHOOSE one of each:   

Appetizer, 1 L. salad, main, side dish, dessert  
 : )אחת מכל( לבחירה

 וקינוח תוספת   עיקרית, סלט,ליטר  1נה ראשונה, מ 

MAINS:  Turkey breast, chicken, quiche, 

shepherd’s pie - PKG: 425 NIS  

ALL OTHER MAINS – PKG:  525 NIS 

מנות עיקריות: חזה הודו, עוף, קיש או 
  ₪ 524חבילה:  –ועים פאי ר

  ₪ 525חבילה:  –כל שאר העיקריות 

 

Pickups: :הזמנות מוכנות לקחת 

Jerusalem (in Rechavia) – Thurs, April 21st, 11am-1pm  1100-1300, 21.4ה', יום   –ביה( רח) ירושלים 

Maale Adumim (in Mitzpe Nevo) – Thurs. aft, April 21st    

   and Friday morning, April 22nd  

 ,אחה"צ 21.4יום ה',  –מצפה נבו( ב) מעלה אדומים

 בבוקר 22.4ו'  ויום    

Deliveries: :משלוחים 

Jerusalem – Thurs. evening, April 21st  

Maale Adumim – Friday morning, April 22nd  

  , בערב21.4יום ה'  – ירושלים

 קר, בבו22.4ו',  יום – מעלה אדומים

Other areas – by special arrangement  בהסדר מיוחד –אזורים אחרים 

DELIVERY RATES:  :מחירי משלוחים  

Jerusalem: 75 NIS; free for orders over 1,000 NIS :ינם ח - ₪ 1,000; מעל 75₪ -₪ 1,000עד הזמנות  ירושלים 

Maale Adumim: 35 NIS; free for orders over 500 NIS, 
over 250 NIS in Mitzpe Nevo 

 חינם;  -₪  500 ללהזמנות מע₪; 35 מעלה אדומים:
 חינם - 250₪הזמנות מעל לנבו:  במצפה

Wishing all our customers a happy & kosher Pesach! 

 !לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל חג כשר ושמח


