ארוחות קומבו
ארוחות קומבו ללא גלוטן

ארוחות קומבו
₪ 31

קומבו ( 1בסיס)
 כריך בייגל (טונה ,סלט ביצים ,גבינת שמנת ,גבינה צהובה ,אבוקדו)
 מאפין אישי & פרי & שתייה אישית (מים ,מיץ ,מוגז)

קומבו  2( 2כריכים)

קומבו ללא גלוטן ( 1בסיס)
₪ 43

 2 כריכי בייגל (טונה ,סלט ביצים ,גבינת שמנת ,גבינה צהובה ,אבוקדו)
 מאפין אישי & פרי & שתייה אישית (מים ,מיץ ,מוגז)

קומבו ( 3כריך סלמון מעושן)

קומבו ללא גלוטן ( 2בייגל וסלט)

₪ 43

קומבו ללא גלוטן ( 3בייגל ,סלט ועוגה)

קומבו ( 5כריך ובייגל)

₪ 33

 בייגל ללא מילוי
 סלט ירקות אישי ( 500מ"ל)  +סכו"ם
 מאפין אישי & פרי & שתייה אישית (מים ,מיץ ,מוגז)

קומבו ( 6קומבו חם)
לזניה או קיש אישי
סלט ירקות אישי ( 500מ"ל)  +סכו"ם :יווני ,קיסר ,ירקות
מאפין/בראוניז אישי & פרי & שתייה אישית (מים ,מיץ ,מוגז)
בייגל ללא מילוי

₪ 53












₪ 35

₪ 41

בייגל ללא גלוטן (מחברת גרין לייט)
סלט אישי ( 500מ"ל) :יווני ,ישראלי ,ירקות
פרי & שתייה אישית (מים ,מיץ ,מוגז)
פרוסת עוגת שיש ללא גלוטן (מחברת גרין לייט)

קומבו ללא גלוטן ( 4קומבו חם)

₪ 53

אנטיפסטי או תפוחי אדמה מוקרמים אישי
סלט אישי ( 500מ"ל) :יווני ,ישראלי ,ירקות
בייגל ללא גלוטן (מחברת גרין לייט)
פרוסת עוגת שיש ללא גלוטן (מחברת גרין לייט)
פרי & שתייה אישית (מים ,מיץ ,מוגז)

תוספות אופציונליות
(כאשר לא כבר כלולות)









כל המחירים כוללים מע"מ

בייגל ללא גלוטן (מחברת גרין לייט)
ממרח וירקות בצד  +וסכו"ם
פרוסת עוגת שיש ללא גלוטן (מחברת גרין לייט)
פרי & שתייה אישית (מים ,מיץ ,מוגז)

₪ 39

 כריך בייגל (טונה ,סלט ביצים ,גבינת שמנת ,גבינה צהובה ,אבוקדו)
 סלט ירקות אישי ( 500מ"ל)  +סכו"ם
 מאפין אישי & פרי & שתייה אישית (מים ,מיץ ,מוגז)











₪ 35

 בייגל ללא גלוטן (מחברת גרין לייט)
 סלט אישי ( 500מ"ל) :יווני ,ישראלי ,ירקות
 פרי & שתייה אישית (מים ,מיץ ,מוגז)

 כריך בייגל (עם גבינת שמנת וסלמון מעושן)
 מאפין אישי & פרי & שתייה אישית (מים ,מיץ ,מוגז)

קומבו ( 4כריך וסלט)

לתשומת ליבכם ,הסלטים והממרחים עלולים להכיל עקבות גלוטן בשל סביבות
העבודה.

סקופ (טונה ,סלט ביצים ,גבינת שמנת ,אבוקדו ,בולגרית)
סלט ירקות אישי ( 500מ"ל)
סלט מיוחדת אישי ( 500מ"ל) :קיסר ,יווני ,ישראלי
סלט פירות אישי ( 500מ"ל)
בייגל ללא גלוטן
פרוסת עוגת שיש ללא גלוטן (מחברת גרין לייט)
אריזה אישית לכל ארוחה (מחיר ליח')
בקשות ספציפיות (מחיר ליח')

8
15
20
19
6
8
4
6

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

T: 02-672-0844
E: holybagel@holybagel.com
W: www.holybagel.com

