
פסח 

______________:שם הלקוח

___________________:טלפון 

___________________: כתובתמשלוחים בתיאום מראשמ" אינגליש קייק בע511509994פ .ח

________:פרטי כרטיס אשראיבתיאום מראש09:00-19:00:להזמנות ירושלים

רונית  052-6067606

_______________:שלוש ספרותאלי052-6067601

___________________: תעודת זהותכפיר052-6067605

_______:  תאריך אספקה ושעה דרור054-3081114- לאיזור בנימין

___________________: מייל חגי054-6477932- לאיזור מבשרת

 גליה03-9245884- לאיזור פתח תקווה

 מאיר054-7285445-לאיזור מודיעיו 

 יקי058-6556257- לאיזור גוש עציון

דודו-053-6780771- לאיזור בית הכרם

הזמנהטורט חלבי גדול350הזמנהפס גבינה 320משה-054-6655562-ם-לסניף יפו י

150 ₪ריבת חלב48170 ₪טורט גבינה70

150 ₪יער שחור48171 ₪ (ניו יורק)פרורים 71הזמנהאריזות 300

150 ₪מוצרט32172 ₪ים'פונצ5

150 ₪שוקובו173הזמנהפס מוס פרווה 36330 ₪קוביות תמרים6

150 ₪טריקולד52174 ₪שוקונטו36100 ₪קוביות קוקוס7

150 ₪גבינה פירורים52175 ₪ינו'שוקוצ36101 ₪בראוניס8

150 ₪דואט52176 ₪יער שחור36102 ₪פלורנטינר9

150 ₪פררו רושה52177 ₪שוקו נוגט36104 ₪אלפחורס10

150 ₪נוטלה52178 ₪פסיפלורה32105 ₪יפס לבן'שוקולד צ11

52 ₪פירות יער32109 ₪יפס חום'שוקולד צ12

52 ₪שוקו בננה32106 ₪עוגיות שקדים13

הזמנהטורט חלבי קטן52355 ₪פרלין32107 ₪עוגיות אגוזים14

100 ₪ריבת חלב28190 ₪ סופלה6מארז 16

100 ₪יער שחור191הזמנהעוגות ללא סוכר48335 ₪טראפלז17

100 ₪מוצרט192     36₪שיש48120 ₪מקרונים256

100 ₪שוקובו193     36₪אינגליש קייק121

100 ₪טריקולד194     36₪שוקולד122הזמנהעוגות בחושות310

100 ₪גבינה פירורים195     36₪אגוזים34123 ₪אינגליש קייק35

100 ₪דואט196     36₪שקדים34124 ₪שיש36

100 ₪פררו רושה197     36₪תפוז34125 ₪קוקוס38

100 ₪נוטלה198     36₪קפה34126 ₪תפוזים37

     48₪גבינה אפויה34127 ₪שוקולד 41

הזמנהטורט פרווה גדול360     48₪גבינה חלומית34134 ₪שקד קפה40

150 ₪שוקו נטו210     48₪פס פאי תפוחים ושקדים34131 ₪נוגט פרימיום-שוקו41

150 ₪ינו'שוקוצ34211 ₪אגוזים פרימיום-שוקו42

150 ₪פירות יער212הזמנהעוגיות ללא סוכר34337 ₪שקד פיסטוק פרימיום43

150 ₪פסיפלורה213     36₪שקדים34129 ₪מייפל פקאן פרימיום37

150 ₪שוקו נוגט215     36₪פקאן קפה34130 ₪תפוחים וקינמון פרימיום39

150 ₪יער שחור209     36₪קוקוס 132

     36₪שוקולד134

הזמנהטורט פרווה קטן360     36₪לימון135הזמנהקישים חלבי347

100 ₪שוקו נטו46214 ₪קיש גבינה165

100 ₪ינו'שוקוצ215הזמנהעוגות חלבי עגול46340 ₪קיש פטריות166

100 ₪פירות יער216     50₪שוקולד שמנת46140 ₪קיש ברוקולי167

100 ₪פסיפלורה217     50₪עקיצת דבורה141

100 ₪שוקו נוגט218     50₪שכבות142הזמנהפס פאי 315

100 ₪יער שחור208     50₪גבינה פירורים48143 ₪אגוזים50

     50₪גבינה אוכמנויות48144 ₪קוקוס שוקולד51

הזמנהמנות אישיות חלבי 365     50₪מוס שוקולד48145 ₪קוקוס פירות יער52

24 ₪' יח1גבינה פירורים 220     50₪ינו'קפוצ48146 ₪בראוניז53

24 ₪' יח1טריקולד חלבי 221     50₪ס"גבינה פירורים לל48128 ₪לימון54

48 ₪לינזר תמרים56

הזמנהשונות375הזמנהפס חלבי48345 ₪לינזר פירות יער57

28 ₪' יח4-לחמניה  קטניות54250 ₪טריקולד48155 ₪ליזנר פסיפלורה58

28 ₪לחמניה  ללא חשש קטניות54251 ₪פררו רושה48156 ₪לינזר תפוח עץ 60

 במארז 544 ₪שוקובו48157 ₪לינזר דובדבנים 64

54 ₪מוצרט48158 ₪פאי תפוחים 61

54 ₪ריבת חלב55159 ₪פאי פקאן62

2021הזמנה פסח 


