50.55.58

מגוון לורד סנדוויץ'
חדש -כריכי פרימיום
משקל
585

581
561
585
595

תאור
נפטון  -סלט טונה ,ביצה קשה ,מלפפון כבוש
בלחמניית סובין
מרקש  -רצועות עוף בקארי ,ובצל קלוי בלחמניית
פרנה
ניו יורק  -כתף בקר ,פלפל קלוי ,מלפפון כבוש
בלחמניית פרנה
הולנדי  -גאודה ,שרי צלויות ,זיתים ורוטב איולי
בלחמניית סובין
סנדוויץ' פסטרמה -פסטרמה הודו ,עגבניות שרי
צלויות ,מלפפון כבוש ,רוטב איולי ,בפרוסות לחם
דגנים
סנדוויץ' טונה -טונה ,ביצה קשה ,מלפפון כבוש
בפרוסות לחם דגנים

כריכי שמיניה /לחמנית דגנים
משקל תאור
טונה שמינייה מהדרין-ממותג
גבינה צהובה שמינייה מהדרין-ממותג
ביצה קשה שמינייה מהדרין-ממותג
טוסט-בייגל גבינה צהובה-ממותג
טוניסאי שמינייה-ממותג
שניצל שמינייה-ממותג
כריך  515גרם

שווארמה שמיניה-ממותג
שמינייה דאבל פסטרמה ובקר-ממותג
כריך חביתה עם שמנת לוגו (לחמניית דגנים)
כריך טבעוני חומוס ,טחינה בטטה וחצילים
(לחמניית דגנים)
כריך סלט אבוקדו (לחמניית דגנים)
כריך סביח (לחמניית דגנים)
כריך בולגרית פסטו וחצילים (לחמניית דגנים)
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כריך מלחם קסטן
משולש טונה לורד
משולש גבינות בלקני לורד
משולש סלט ביצים לורד
כריך  585גרם

משולש אבוקדו לורד
משולש גבינה צהובה
משולש פסטרמה לורד
משולש סלמי לורד

כריכי מיני וסלטים
מיני חלה גבינה צהובה לורד מהדרין
מיני חלה טונה לורד מהדרין
מיני חלה גבינת שמנת לורד מהדרין
כריך  555גרם

מיני חלה סלט ביצים מהדרין
מיני חלה גבינה בולגרית מהדרין
מיני חלה אבוקדו (בעונה)
מיני חלה שוקולד פרווה
מיני חלה חביתה לורד
סלט ירקות וטונה לורד
סלט ירקות יווני לורד

סלט  045גרם

סלט ירקות טבעי לורד
סלט קוסקוס וגרעינים לורד
סלט פסטה וגבינת פטה לורד
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ליד הכריך...
משקל

תאור
מוזלי בריאות 0%
נשנושי ירקות מהטבע
גביע מיקס פירות העונה-ירין
גביע תפוח עץ  /פומלה-ירין
גביע תמרים ואגוזי מלך

 515גרם
 555גרם
 555גרם
 555גרם

מים -5.1בקבוק
מאפינס  41גרם
חטיף קורני
מנה פרי
עוגת בוקר
פחית קוקה קולה
פחית שתיה קלה
הערות:









מינימום למשלוח  45מנות  ,ללא דמי משלוח
עבור הזמנות לקבוצות קטנות  /לא בשעות ההפצה  -תתכן תוספת דמי משלוח
מארז אישי – לאנץ' בוקס – בתוספת  + ₪ 5מע"מ למנה
בכפוף לטבלת מערך ההפצה
הזמנות יש לבצע בכתב עד שבוע מראש !!
עדכונים סופיים  0ימי עבודה מלאים לפני אספקת הכריכים
ביטול עד  5ימי עבודה מלאים מיום אספקת הכריכים

לפרטים והזמנות  :לימור  , 514-6055505ברי 514-4499681

רח' המלאכה  51א.ת .חולון   18815טלפון   50-1188585פקס50-1189155 :
15 Hamelacha st. Industrial Aria Holon  58850 P.O.B 1770  www.lordsandwich.co.il

