חוויה.
של
טעם
תבחרו
ארוחות מיוחדות לראש השנה תשע"ג

מסורתי

טעמים קלאסיים לחג

קולינרי

טעמי שף מבושלת

מזרחי

מטעמי עדות המזרח

איטלקי

ניחוחות וטעמים מאיטליה

				
בס”ד

ערב ראש השנה תשע”ג

לקוחות יקרים!
ראש השנה הוא זמן להתחדשות ואנחנו במבושלת ממשיכים
לחדש ובגדול.
כדי להעניק לכם טעם של חוויה מיוחדת ,הרכבנו תפריט בעל
ארבעה סגנונות שונים ומיוחדים לשולחן החג:
רוצים להגיש למשפחה ולאורחים ארוחת חג קלאסית? בחרו
בטעם של חוויה מסורתית.
אוהבים את הצבעוניות ואת הניחוח של מטעמי עדות המזרח? נסו
את טעם של חוויה מזרחית.
ניסיתם פעם סעודת חג בסגנון איטלקי? עכשיו זה קל ,עם טעם
של חוויה איטלקית.
מעדיפים להתענג על מנות שף יצירתיות לאניני הטעם? לכם
מחכה טעם של חוויה קולינרית.
רק בחרו את טעם של חוויה המתאימה לכם ותוכלו לשבת בבית
ולאכול כמו במסעדת נישה יוקרתית .ובנוסף ,מבושלת תשלח
הזמנתכם עד לפתח ביתכם.
כבכל שנה ,המגוון רחב ,תוכלו לשלב בין המנות ,להרכיב תפריט
אישי ,להזמין את ערכות החג שלנו או ממנות “המעדניה הביתית”.
עם מבושלת תהנו יותר מטעם של חוויה שמתאימה בדיוק
לטעמכם.
בשם חברת מבושלת ,אני מאחל לכם ולבני ביתכם שנה טובה
וחגים שישאירו לכם טעם של חוויה.
שלכם,
דורון כהן | מנהל שיווק ומכירות

10%

בהזמנה מעל ₪ 899

הנחיות לביצוע הזמנות

קבלו  10%הנחה בקניה נוספת עד ₪ 300

שעות פעילות מחלקת ההזמנות:
מוקד ההזמנות לראש השנה תשע”ג יפעל אי”ה
מיום ראשון ,א’ אלול ()19/8/12
עד יום ראשון ,כ”ב אלול ( )9/9/12או עד גמר המלאי.
בימים א’-ה’ בין השעות 8:00-20:00
ובימי ו’ בין השעות 9:00-13:00
דרך ביצוע ההזמנה:
נא לציין בעת ההזמנה את מספר הלקוח המופיע על גבי
המדבקה בגב הקטלוג.
תאריך ושעות אספקה משוערים מצוינים בגב טופס ההזמנה.
יש לוודא טלפונית הגעת ההזמנה דרך הפקס או האתר .אין
לראות בשליחתם אישור לקבלת ההזמנה במשרדנו.
הובלה ישירות עד לפתח ביתכם .₪ 70 -
בהזמנה מעל  ₪ 790ההובלה חינם.
אפשרויות תשלום:
התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי ,עד 6
תשלומים שווים ,ללא ריבית והצמדה .ניתן לשלם בכרטיסי
אשראי אחרים בתשלום אחד.
ניתן לשלם בשיק מזומן אשר יגיע לחברתנו לא יאוחר מתאריך
י”ח אלול ( ,)5/9/12לפקודת :סי .אי .פי .מבוא חורון בע”מ.
* ט.ל.ח

הנחה

בהזמנה מעל ₪ 1,199

15%

קבלו  15%הנחה בקניה נוספת עד ₪ 400
בנוסף להנחה דלעיל

הנחה

בהזמנה מעל ₪ 1,599

20%

קבלו  20%הנחה בקניה נוספת עד ₪ 400
בנוסף להנחות דלעיל

הנחה

בהזמנה מעל ₪ 1,999

25%

קבלו  25%הנחה בקניה נוספת עד ₪ 500
בנוסף להנחות דלעיל

הנחה

בהזמנה מעל ₪ 899

5%

קבלו  5%הנחה לרכישת ארוחות לפסח תשע"ג

הובלה
חינם

בקניה מעל
₪ 790

להזמנות:
טלפון | 08-9726800 :פקסwww.mevushelet.co.il | 072-2766930 :

הנחה

₪50

הנחה בהזמנה
דרך האתר
מעל ₪ 790

ערכה מס’ 2

ערכה מס’ 1

צל התמר

סוד התפוח

ערב חג

ערב חג

פילה סלמון בניחוח ריחן
מרק ירקות וכופתאות עוף
פרגית ממולאת בפירות יבשים
צלי בקר ברוטב בורגיניון
תפו"א בייבי בשמן זית ורוזמרין
אורז אושפלו
שעועית מוקפצת בליווי
ערכה ל5-
ארטישוק וזיתים
סועדים
לפתן פירות יבשים

דג נסיכה בנוסח חריימה
מרק קרם כתום
כרעיים צלויים בזיגוג ריבת
תפוחים
צלי בקר ברוטב בורגיניון
סירות תפו"א קייג'ין
ירקות אנטיפסטי
לפתן פירות יבשים

צהרי חג
מוסקה
פשטידת פטריות
תפו"א בייבי בשמן זית ורוזמרין

539כולל₪
המחיר
מע”מ

ערכה ל5-
סועדים

659כולל₪
המחיר
מע”מ

מגוון טעמים לשולחן החג ,לבחירתכם ממנות "המעדניה הביתית"

ערכת שבת
פילה מושט במעטפת
פריזיאן
קדירת בקר בליווי
ירקות שורש
נתחי עוף מוקפץ
בסילאן
חמין מסורתי
פשטידת פטריות
אורז אושפלו

ערכת ילדים
שוקי עוף ברביקיו
כדורי עוף ברוטב
עגבניות
שניצלונים בשומשום
סירות תפו"א קייג'ין
נודלס מוקפץ בירקות

קולינרי

מזרחי
מסורתי
גפילטעפיש וראש דג
חזרת אדומה
פילה מושט במעטפת
פריזיאן
מרק ירקות וכופתאות
עוף
לשון בקר בציר בקר ויין
צלי בקר ברוטב בורגיניון
קדירת בקר בליווי ירקות
שורש
פשטידת פטריות
חמין מסורתי
קיגל ירושלמי
תבשיל כרוב אדום ביין
צימס מסורתי

דג נסיכה בנוסח חריימה
כיסונים במילוי בקר
בנוסח בוכרי
מפרום
כרוב ממולא בשר ברוטב
מרוקאי
מוסקה
שווארמה בניחוח מזרחי
מקלובה  -תבשיל אורז
בירקות ונתחי הודו
אורז אושפלו

איטלקי

קנלוני תרד
לזניה במילוי בשר בקר
ירקות אנטיפסטי
שעועית מוקפצת בליווי
ארטישוק וזיתים
תפו"א בייבי בשמן זית
ורוזמרין
פשטידת אנטיפסטי

פילה סלמון בניחוח
ריחן
כרעיים צלויים בזיגוג
ריבת תפוחים
נתחי פרגית בזיגוג
שזיפים
סטייק בקר ברוטב
אסטרהזי
פרגית ממולאת
בפירות יבשים
תפו"א ופטריות אפויים
דואט אורז בר ויסמין
מרק קרם כתום

בוחרים טעם של חוויה במעדניה הביתית
מנות ראשונות
גפילטע פיש וראש דג

קדירת בקר בליווי ירקות שורש
₪ 60

קציצות קרפיון מבושל בציר דגים עם פרוסות גזר

חזרת אדומה
דג נסיכה בנוסח חריימה

₪ 15
₪ 149

דג נסיכה אפוי בנוסח חריימה (עגבניות ,פלפלים ,עשבי תיבול ותבלינים) ,פיקנטי

פילה מושט במעטפת פריזיאן

₪ 125

פילה מושט מטוגן במעטפת פריזיאן (קמח ,ביצים ותבלינים)

פילה סלמון בניחוח ריחן

₪ 129

פילה סלמון אפוי בשמן זית ,שום ובזיליקום

קנלוני תרד

₪ 69

קנלוני במילוי תרד ,גזר ,בצל ותפו"א ברוטב עם ירקות (פלפלים ,עגבניות וסלרי)

מוסקה

₪ 69

פרוסות חציל מטוגנות ממולאות בבשר בקר טחון ,אפוי ברוטב עגבניות ,פלפלים ובצל ,פיקנטי

לזניה במילוי בשר בקר

₪ 69

עלי לזניה ממולאים בשכבת ירקות קלויים (קישואים ופלפלים) ובשר בקר טחון ,ברוטב עגבניות

כיסונים במילוי בקר בנוסח בוכרי

₪ 69

כיסוני בצק במילוי בשר בקר ,ברוטב בוכרי (ציר בקר וירקות)

מפרום

₪ 69

פרוסות תפוח אדמה ממולאות בבשר בקר והודו ברוטב עגבניות

כרוב ממולא בשר ברוטב מרוקאי

₪ 69

עלי כרוב במילוי בשר בקר ואורז ברוטב מרוקאי (בצל ,פלפלים וכורכום)

נתחי בקר סצ'ואן
נתחוני בשר בקר מוקפצים בירקות (פלפלים ,בצל ,גזר וסלרי) ,יין אדום ותבלינים

תבשיל בקר וירקות שורש (תפו"א ,גזר ,סלרי ובצל)

לשון בקר בציר בקר ויין

₪ 129

לשון בקר בציר בקר ויין אדום בליווי ירקות שורש (בצל ,סלרי ,פטרוזיליה וגזר) ,תבלינים

צלי בקר ברוטב בורגיניון

₪ 115

פרוסות צלי בקר ברוטב פטריות שמפניון

סטייק בקר ברוטב אסטרהזי

₪ 119

סטייק בקר מצופה ומטוגן קלות ברוטב אסטרהזי (ציר בקר וירקות שורש)

שניצל פריזיאן

₪ 79

נתח חזה הודו מטוגן במעטפת פריזיאן (קמח ,ביצים ותבלינים)

שווארמה בניחוח מזרחי

₪ 79

נתחי שווארמה הודו בתיבול מזרחי בטעם כבש

מקלובה  -תבשיל אורז בירקות ונתחי הודו

₪ 69

תבשיל אורז מאודה בשילוב ירקות (גזר ,בצל ופלפלים) ונתחי הודו

נתחי פרגית בזיגוג שזיפים

₪ 109

נתחי פרגית צלויים במרינדת שזיפים וסויה

פרגית ממולאת בפירות יבשים

₪ 129

פרגית צלויה במילוי קוסקוס ,צימוקים ,משמש ושזיפים ברוטב טריאקי

כרעיים צלויים בזיגוג ריבת תפוחים

₪ 99

כרעי עוף צלויים בזיגוג דבש ופלחי תפוח עץ

כרעיים ברוטב בצל

₪ 99

כרעי עוף צלויים ברוטב ציר בקר ויין אדום בליווי רצועות בצל

נתחי עוף מוקפץ בסילאן

מנות עיקריות

₪ 99

₪ 89

נתחי חזה עוף מוקפצים בדבש סילאן בליווי ירקות (סלרי ,גזר ובצל) ,בטעם מתוק-חריף

₪ 79

כדורי עוף ברוטב עגבניות

₪ 49

כדורי עוף מבושלים ברוטב עגבניות

שוקי עוף ברביקיו

₪ 99

שוקי עוף אפויים ברוטב ברביקיו

שניצלונים בשומשום
נתחוני עוף מטוגנים במעטפת פירורי לחם ושומשום

₪ 69

תוספות

המנות
מיועדות
ל 5-סועדים

חמין מסורתי

מכסת ההזמנות ל"מעדניה הביתית" מוגבלת ,נא הקדימו הזמנתכם!

מרקים
₪ 69

קוביות בשר בקר ,תפו"א ,שעועית ,גריסים ותבלינים

פשטידת אנטיפסטי

מרק ציר עוף וירקות (גזר ,סלרי ,תפו"א ובצל) בליווי כופתאות עוף ואורז

₪ 59

פשטידת ירקות אנטיפסטי (פלפלים ,חצילים ,קישואים ,בטטה ובצל)

פשטידת פטריות

₪ 65
₪ 55

קיגל איטריות בקרמל ופלפל  -פיקנטי

סירות תפו"א קייג'ין

סלטים
סלט כרוב בתחמיץ

₪ 20

רצועות כרוב לבן ופלפלים בתחמיץ

₪ 35

שמיניות תפו"א בקליפה אפויות בשמן זית ועשבי תיבול

תפו"א בייבי בשמן זית ורוזמרין

מרק קרם כתום

₪ 40

מרק קרם כתום (בטטות ,גזר ,תפו"א ,דלעת ובצל) ביין לבן ותבלינים

פשטידת פטריות ותפו"א ,בצל ,שום ותבלינים

קיגל ירושלמי

מרק ירקות וכופתאות עוף

₪ 40

סלט חציל רומני

₪ 20

קוביות חציל בשילוב עגבניות ופלפלים קלויים

₪ 35

סלט סלק

₪ 20

תפו"א בייבי בקליפה בתיבול שמן זית ,שום ורוזמרין

תפו"א ופטריות אפויים

₪ 35

תפו"א בייבי מקולפים ואפויים בליווי בצל ,פטריות ותבלינים

נודלס מוקפץ בירקות

טבעות גזר מבושל בתיבול פיקנטי ,כוסברה ושום

₪ 40

אטריות נודלס מוקפצות בסויה וירקות (קישואים ,כרוב ,גזר ,בצל ופלפלים)

דואט אורז בר ויסמין

₪ 35

דואט של אורז בר ואורז יסמין בליווי סלרי ובצל

אורז אושפלו

₪ 35
₪ 35

טבעות גזר ,צימוקים וקינמון בתיבול מתקתק

שעועית מוקפצת בליווי ארטישוק וזיתים

₪ 45

שעועית ירוקה מוקפצת עם רצועות ארטישוק וזיתים שחורים

ירקות אנטיפסטי

₪ 45

ירקות (פלפלים ,בצל ,קישואים וחצילים) קלויים בשמן זית ורוזמרין

תבשיל כרוב אדום ביין
תבשיל כרוב אדום מבושל עם יין אדום וצימוקים

קינוחים
לפתן פירות יבשים

₪ 25

לפתן תפוחי עץ ופירות יבשים בתיבול קינמון

אורז מבושל עם גזר וצימוקים

צימס מסורתי

סלט גזר בסגנון מרוקאי

₪ 20

₪ 35

עוגה חגיגית

₪ 55

להזמנות:
טלפון | 08-9726800 :פקס072-2766930 :

סי.אי.פי .מבוא חורון בע"מ
ת.ד 367 .מודיעין 7171201
כשר בהשגחת הרב יונה דברת שליט"א
| www.mevushelet.co.il

