
קופסת פח המכילה אגוז מלך בעיטוף   -קורל
 ,שוקולד חלב

  פארלינהקרם , אנדויה'גפירמידות  פרליני -יהלום

 ,המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים
,  מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום 

 ,א"קקאו כ מוצקי 70%, מריר תפוז ומריר אגוז
תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד   -ספיר

 ,חלב ושוקולד לבן
,  ללא חומרים משמרים, סירופ תמרים -סילאן
 ".דודה ברטה"מבית 

קופסת אחסון רב פעמית המותאמת לאחסון 

 'תבלינים וכו, עוגיות, מצות
 ₪  67:עלות

 :מארז ונוס שחור המכיל
מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר  ו     -ספיר  

 מבית ,חלב עם קרם אגוזים ושברי פולי קקאו
CAFFAREL טורינו, 

אשכולות שוקולד חלב , בוטנים ס'קלסטר – ספיר  

 ,עם שברי בוטנים
  70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי -ספיר 

 .קקאו מוצקי
 ₪  32:עלות מארז

 :המכילה Lקופסת פח  -מארז שביט לבן 
,  מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום 

 .קקאו  מוצקי 70%, מריר תפוז ומריר אגוז
 ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר   -ספיר

 מבית, וחלב עם קרם אגוזים ושברי פולי קקאו
CAFFAREL טורינו, 

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד   -ספיר
 ,חלב ושוקולד לבן

 .צימוק בעיטוף שוקולד חלב -טופז
 ₪  50:עלות



 ,"נאן
מבית  , ממרח תמרים במהדורה אביבית -חרוסת

 ,"בית אל"
מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר    – ספיר

 מבית ,וחלב עם קרם אגוזים ושברי פולי קקאו
CAFFAREL טורינו, 

 ,חמוציות בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב  -טופז

 ,ושוקולד לבן
 .בוטן בעיטוף שוקולד חלב -טופז
 ₪  72:עלות

 :מארז גלקסי לבן המכיל
שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז  , לוז ושקדים אנקס'צ -ספיר

 ,ושקדים
אשכולות שוקולד חלב עם שברי  , בוטנים ס'קלסטר – ספיר

 ,בוטנים
 ,חמוציות בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
משוקולד מריר   ,קאפרלמגוון פרלינים משובחים מבית  -ספיר

 ,וחלב עם קרם ושברי פולי קקאו
 ,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן -ספיר
 ,קקאו מוצקי 70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי -ספיר
 ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
 ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
המשלב שוקולד   פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -ספיר

 ,חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים
 קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר
 .ח"ש 100:עלות

 :מארז ונוס לבן המכיל
מריר  , מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום 

 ,קקאו מוצקי 70%, תפוז ומריר אגוז
  פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -יהלום

 ,המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים
תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב  -טופז

 ,ושוקולד לבן
חמוציות & מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן   -טופז

 ,בעיטוף שוקולד חלב
מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב  -ספיר

 מבית ,עם קרם אגוזים ושברי פולי קקאו

CAFFAREL טורינו. 
 ₪  45:עלות



 :מארז ונוס  זהב המכיל

מתאים למגוון טלפונים ניידים  , QIבעלת תקן  -עמדת טעינה אלחוטית

 ,שתומכים בטעינה אלחוטית וטאבלטים

,  מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום 

 ,א"קקאו כ מוצקי 70%

 ,חמוציות בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

 ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב -טופז

 ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב -טופז
 ".בית אל"מבית , ממרח תמרים במהדורה אביבית -חרוסת

 ח "ש 62:עלות



 :מארז סאן המכיל
שברי שוקולד חלב עם  , לוז ושקדים אנקס'צ -ספיר

 ,אגוזי לוז ושקדים
מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב  -ספיר

 CAFFAREL מבית ,עם קרם אגוזים ושברי פולי קקאו
 ,טורינו
 מוצקי 70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי -ספיר
 ,קקאו
 ,קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר
תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב  -טופז

 ,ושוקולד לבן
חמוציות & מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן   -טופז

 .בעיטוף שוקולד חלב
  ₪  59:עלות

 :מארז נפטון לבן  המכיל
מובזק באבקת , שקד בעיטוף שוקולד מרירקופסת פח המכילה  -שהם
 ,קקאו
 ,מובזק באבקת קינמון, לוז בעיטוף שוקולד חלבקופסת פח המכילה  -שהם
 ,אשכולות שוקולד חלב עם שברי בוטנים, בוטנים ס'קלסטר – ספיר
 ,חמוציות בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
 ,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן -ספיר
 ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

,  מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום 
 ,א"קקאו כ מוצקי 70%
המשלב שוקולד חלב  פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -יהלום

 ,ועיסת אגוזי לוז מובחרים

 ".בית אל"מבית , ממרח תמרים במהדורה אביבית -חרוסת
 ₪  99:עלות 



 :מארז סאן המכיל
 ,יקב מוני, קלאסיקסדרת , סובניוןקברנה , יין אדום

  פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -ספיר
 ,המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים

אשכולות שוקולד חלב עם  , בוטנים ס'קלסטר  -ספיר
 .שברי בוטנים

 ₪  60:עלות

 :המכילה Lקופסת פח  -מארז שביט שחור 
קופסת פח המכילה תמר שלם בעיטוף שוקולד   -ארגמן

 ,חלב
קופסת פח המכילה אגוז מלך בעיטוף שוקולד   -קורל
 ,חלב

,  לוז בעיטוף שוקולד חלבקופסת פח המכילה  -שהם
 ,מובזק באבקת קינמון

קופסת פח המכילה תערובת קוביות קוקוס  -שהם
 ,בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן

 מוצקי 70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי  -ספיר
 ,קקאו

חמוציות & מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן   -אופאל

 .בעיטוף שוקולד חלב
 ₪  77:עלות

 :קופסת פח המכילה -מארז מרקורי לבן 
',  מל 250, 0.4חמיצות , שמן זית כתית מעולה

 ,"חוות ערטול"מבית הבד 
שקד בעיטוף שוקולד  קופסת פח המכילה  -שהם
 ,מובזק באבקת קקאו, מריר
קופסת פח המכילה תערובת קוביות  -שהם

 ,קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן
שברי שוקולד חלב , לוז ושקדים אנקס'צ -ספיר

 ,עם אגוזי לוז ושקדים
אשכולות שוקולד  , בוטנים ס'קלסטר –ספיר 

 ,חלב עם שברי בוטנים
 .צימוק בעיטוף שוקולד חלב -טופז
 ₪  85:עלות

  



 :מארז סאן המכיל
 ,יקב רמת הגולן ,סדרת שיאון, יין אדום
 ,"בית אל"מבית , ממרח תמרים במהדורה אביבית -חרוסת

שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז  , לוז ושקדים אנקס'צ -ספיר
 ,ושקדים

 ,קקאו מוצקי 70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי  -ספיר
חמוציות בעיטוף שוקולד  & מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן   -טופז

 .חלב
 ₪  85:עלות

 :המכילה Lקופסת פח  -מארז שביט שחור 
',  מל 250, 0.4חמיצות , שמן זית כתית מעולה בפח

 ,"מן הזית"
בית  "מבית , ממרח תמרים במהדורה אביבית -חרוסת

 ,"אל
ללא חומרים משמרים מבית  , סירופ תמרים -סילאן

 ,"דודה ברטה"
קופסת פח המכילה תמר שלם בעיטוף שוקולד   -ארגמן

 ,חלב
קופסת פח המכילה אגוז מלך בעיטוף שוקולד   -קורל
 ,חלב

, לוז בעיטוף שוקולד חלבקופסת פח המכילה  -שהם
 ,מובזק באבקת קינמון

 .בוטן בעיטוף שוקולד חלב -אופאל
 ₪  105:עלות 

 :קופסת פח המכילה -מארז מרקורי שחור 
קופסת פח המכילה אגוז מלך בעיטוף שוקולד   -קורל
 ,חלב

  פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -ספיר
 ,המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים

מובזק באבקת  , שקד בעיטוף שוקולד מריר -טופז
 ,קקאו
 ,מובזק באבקת קינמון, לוז בעיטוף שוקולד חלב -טופז

מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן וחמוציות    -אופאל
 ,בעיטוף שוקולד חלב 

 ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב -אופאל
בית  "מבית , ממרח תמרים במהדורה אביבית -חרוסת

 ".אל
, קופסת אחסון רב פעמית המותאמת לאחסון מצות

 'תבלינים וכו, עוגיות
 ₪  74:עלות



 "עמק שורק" סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

 "עמק שורק" בלאן סוביניוןיין לבן יבש 

 גרם 70קופסת פח עם שוקולדים 

 ₪  75:עלות

 "עמק שורק" סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

 "עמק שורק" בלאן סוביניוןיין לבן יבש 

 גרם 120" דודה ברטה"חרוסת 

 גרם 40מארז שוקולד 

 ₪  75:עלות

עמק  " סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

מן  "שמן זית כתית מעולה " שורק

 ל"מ 750" הזית

 גרם 70קופסת פח עם שוקולדים 

 ₪  90:עלות



 יקב מוני" עמק שורק" סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

 ל"מ 500" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

 ל"מ 280" דודה ברטה"שום  סילאןרוטב לבישול 

 גרם 200" דודה ברטה"ממרח ארטישוק ועגבניות 

 גרם 40מארז שוקולד 

 ₪  95:עלות

 יקב מוני" עמק שורק" סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

 חולץ פקקי שעם אדום מטאלי

 'גרם ליח 40מארזי שוקולד  3

 ₪  95:עלות



 יקב לוריא" טרסה"יין אדום 

 ל"מ 750" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

 ₪    110:עלות

 יקב מוני" עמק שורק" סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

 ל נירוסטה"מ 500בקבוק תרמי 

 ל"מ 280" דודה ברטה"רוטב לבישול בצל ויין אדום 

 גרם 120" דודה ברטה"חרוסת 

 ₪  115:עלות



יקב  " עמק שורק" בלאן סוביניוןיין לבן יבש 

 מוני

 ל"מ 750" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

 מטחנת מלח ופלפל חשמלית

 גרם 70מארז שוקולד 

 ₪  130:עלות

 יקב מוני" עמק שורק" סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

 יקב מוני" עמק שורק" בלאן סוביניוןיין לבן יבש 

 ל"מ 750" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

 חולץ פקקי שעם אדום מטאלי

 גרם 70קופסת פח עם שוקולדים 

 ₪  130:עלות



 יקב אדיר" כרם בן זמרה" סוביניוןיין אדום קברנה 

 יקב אדיר" כרם בן זמרה" בלאן סוביניוןיין לבן 

 סינר מטבח איכותי

 ₪  140:עלות

 יקב אדיר" כרם בן זמרה" סוביניוןיין אדום קברנה 

 יקב אדיר" כרם בן זמרה" בלאן סוביניוןיין לבן 

 כוסות יין 2

 ₪  140:עלות



 יקב מוני" עמק שורק" סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

 יקב מוני" עמק שורק" בלאן סוביניוןיין לבן יבש 

 מ ידית נירוסטה"ס 12.5 סנטוקוסכין 

 גרם 120" דודה ברטה"חרוסת 

 ₪  140:עלות

תא קטן בחזית  , תיק גב איכותי עם תא מרכזי גדול

 התיק ושני תאי רשת בצדדים

 יין מתוק מוסקט אדום יקב מוני

 יין מתוק מוסקט לבן יקב מוני

 כוסות יין 2

 ₪  155:עלות



 תא קטן, צידנית איכותית מפוליאסטר עם תא מרכזי גדול

22X15X24 ושני תאי רשת בצדדים 

 חולץ פקקי שעם אדום מטאלי

 סוללת גיבוי אלחוטית

 ל"מ 250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

 ל"מ 280" דודה ברטה"רוטב לבישול בצל ויין אדום 

 גרם 200" דודה ברטה"ממרח ארטישוק ועגבניות 

 גרם 200" דודה ברטה"ממרח פלפל פיקנטי 

 גרם 40מארז שוקולד 

 ₪  185:עלות



 :מארז גלקסי שחור  המכיל
מריר  " זברה"שוקולד , משוקולד איטלקי משובח קיפולית -פנינה

 ,ולבן
בעיטוף שוקולד לבן  מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -ארגמן

 ,ומובזק באבקת תות
מובזק , שקד בעיטוף שוקולד מרירקופסת פח המכילה  -שהם

 ,באבקת קקאו
מובזק , לוז בעיטוף שוקולד חלבקופסת פח המכילה  -שהם

 ,באבקת קינמון
שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז  , לוז ושקדים אנקס'צ -ספיר

 ,ושקדים
 ,קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר
 ,קקאו מוצקי 70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי  -ספיר
המשלב  פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -ספיר

 ,שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים
 ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
 .בוטן בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
  ₪  127:עלות



 :מארז נפטון שחור המכיל
יקב   ,סדרת טרסה, סיידאכרם יוסף , יין אדום

 ,לוריא
בעיטוף   מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -ארגמן

 ,שוקולד לבן ומובזק באבקת תות
,  לוז ושקדים אנקס'צקופסת פח המכילה  -ארגמן

 ,שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז ושקדים
מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב   -ספיר

 מבית ,עם קרם אגוזים ושברי פולי קקאו

CAFFAREL טורינו, 
מובזק באבקת  , שקד בעיטוף שוקולד מריר -טופז

 ,קקאו
מובזק באבקת  , לוז בעיטוף שוקולד חלב -טופז

 ,קינמון
 ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב -טופז
 ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב -טופז

מבית  , ממרח תמרים במהדורה אביבית -חרוסת

 ".בית אל"

 ₪  185:עלות
  



קופסת פח המכילה אגוז מלך   -קורל

 ,בעיטוף שוקולד חלב
מגוון פרלינים משובחים   -ספיר

משוקולד מריר וחלב עם קרם אגוזים  

 מבית ,ושברי פולי קקאו

CAFFAREL טורינו, 
שברי , לוז ושקדים אנקס'צ  – ספיר

 ,שוקולד חלב עם אגוזי לוז ושקדים
 ,קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר
נפוליטנים משוקולד מריר   -ספיר

 ,קקאו מוצקי 70%, קלאסי
 .בוטן בעיטוף שוקולד חלב -טופז

 ח"ש 115:עלות
  



 :מארז סטאר  המכיל
מריר  " זברה"שוקולד , משוקולד איטלקי משובח קיפולית -פנינה

 ,ולבן
המשלב שוקולד   פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -יהלום

 ,חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים
שברי שוקולד  , לוז ושקדים אנקס'צקופסת פח המכילה  -ארגמן

 ,חלב עם אגוזי לוז ושקדים
 ,קופסת פח המכילה תמר שלם בעיטוף שוקולד חלב -ארגמן

 ,בעיטוף שוקולד מריר מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -קורל
 ,קופסת פח המכילה אגוז מלך בעיטוף שוקולד חלב -קורל
מובזק , שקד בעיטוף שוקולד מרירקופסת פח המכילה  -שהם

 ,באבקת קקאו
מובזק  , לוז בעיטוף שוקולד חלבקופסת פח המכילה  -שהם

 ,באבקת קינמון
 ,קקאו מוצקי 70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי -ספיר
 ,קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר
 ,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן -טופז
חמוציות בעיטוף  & מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן   -טופז

 .שוקולד חלב
 ₪  175:עלות 



 :צידנית איכותית עשויה פוליאסטר עם שני תאים המכילה

 ,מריר ולבן" זברה"שוקולד , משוקולד איטלקי משובח קיפולית -פנינה
 ,קקאו מוצקי 70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי -ספיר

 ,חמוציות בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

 ,אשכולות שוקולד חלב עם שברי בוטנים, בוטנים ס'קלסטר – ספיר

 ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

 ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
 ,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן -טופז

חמוציות בעיטוף שוקולד  & מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן   -טופז
 .חלב

 .מ"ס 19.5*23*31-מידות הצידנית

 .ניתן למתג בתוספת תשלום

 ₪  120:עלות



 :מארז ונוס שחור המכיל

עם טכנולוגיית   MARVO אוזניות ספורט של חברת

 ,מיקרופון מובנה לשיחות', בלוטופ

שלט מובנה המספק בקרה על עוצמת השמע ועל קבלת  

אוטם רעשים ואיכות  , גרם 55 -קל במיוחד, סיום שיחה/ 

 ,סוללת ליתיום איכותית לזמן שימוש ארוך, סאונד מעולה

 ,קופסת פח המכילה אגוז מלך בעיטוף שוקולד חלב -קורל

מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב עם  -יהלום

 ,טורינו CAFFAREL מבית ,קרם אגוזים ושברי פולי קקאו

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב  -טופז

 ,ושוקולד לבן

 .בוטן בעיטוף שוקולד חלב   -טופז
 ₪  100:עלות

  



 :מארז מרקורי שחור המכיל

 משקל דיגיטלי למטבח

קופסת פח המכילה שקד -שהם

  מובזק,מרירבעיטוף שוקולד 

 באבקת קקאו

קופסת פח המכילה  -שהם

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף  

 שוקולד חלב ושוקולד לבן

מבחר נפוליטנים משוקולד  -יהלום

  ומריר,פתוז מריר,קלאסימריר 

 קקאו מוצקי 70%אגוז 

 צימוק בעיטוף שוקולד חלב-טופז

 ₪  118:עלות



 :מארז גלקסי לבן  המכיל1.
 ,"מן הזית"', מל 500, 0.4חמיצות , שמן זית כתית מעולה בפח 

 ,בעיטוף שוקולד מריר מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -קורל

 ,קופסת פח המכילה אגוז מלך בעיטוף שוקולד חלב -קורל

 ,קופסת פח המכילה תמר שלם בעיטוף שוקולד חלב -ארגמן

בעיטוף שוקולד לבן ומובזק באבקת   מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -ארגמן

 ,תות

  70%, מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום 

 ,קקאו  מוצקי

המשלב שוקולד חלב ועיסת  פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -יהלום

 ,אגוזי לוז מובחרים

 ,קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר
מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב עם קרם אגוזים ושברי   -ספיר

 ,טורינו CAFFAREL מבית ,פולי קקאו

 ,שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז ושקדים, לוז ושקדים אנקס'צ -ספיר

 ,אשכולות שוקולד חלב עם שברי בוטנים, בוטנים ס'קלסטר – ספיר

 ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב -ספיר
 ,מובזק באבקת קקאו, שקד בעיטוף שוקולד מריר -טופז

 ,מובזק באבקת קינמון, לוז בעיטוף שוקולד חלב -טופז

 ".בית אל"מבית , ממרח תמרים במהדורה אביבית -חרוסת

 ₪  204:עלות


