
 יפו –תל אביב 

 
Baba Yaga 30-5037035- 01הירקון 

 35יגאל אלון  30-5034755 שיין אנד שארפ
CASA NOVA 30-5400303  נמל יפו44רציף העליה השניה, 

WEST CAFE- 01, הרצל רוזנבלום  30-7733373   -כשר  

PRIME GRILL- 33, רח' הרברט סמואל 30-5033133 -כשר  
  00, רוטשילד 30-5034333 -אנאבלס

 , רמת החייל 0הברזל -30-3443341 -אוונגרד
 1יחזקאל קויפמן  -30-5111334בתחנה  איטלקיה

 4דובנוב  - 30-3534355 -8דובנוב 
 53, יגאל אלון 30-5304545 -כשר-דרבי בר דגים

 05ירמיהו - ,03-6050674 כשר הבלינצ'ס ההונגרי

 3, מנדלה 30-5145141 -וויטהול
 7, מונטיפיורי 30-5033354 7מונטיפיורי 

 4המלאכה -30-5305010-סרגוס
 04הברזל 30-3455043 פסטה מיאה

 03אבן גבירול  -30-3350404 ריבר

 , מתחם התחנה 3, יחזקל קויפמן 30-5033334  הוגו
  50, הרברט סמואל 30-5033454, צפוני בטיילת

  43, נחלת בנימין 30-5745043, קונחו
  153, בן יהודה 30-5440570, שצ'ופק

 
 ירושלים 

 

- 02-6246261  Gabriela Cuchina  5כשר בן שטח 
  54כשר עמק רפאים  - 02-5635454 45המושבה

  5כשר שלומציון המלכה  - 02-6515454 45המושבה
 43עמק רפאים  כשר 02-5635577 לה בוקה

 כשר ימין משה 02-6232928 מונטיפיורי

  07קינג ג'ורג'  351-0573073  -בורלא
 54שלומציון המלכה  1700-55-33-44  -כשר– פרנג'ליקו שלומציון

 
 חיפה והצפון

 

 ,קירית ביאליק0העמקים -04-8402025)כשר(  -שוקה
 , חיפה 0, קדושי יאסי 34-4533357 פסטה פקטורי

 , חיפה  001, מוריה 0733-55-00-44, פרנג'ליקו מוריה
 , מלון קראון פלאזה, חיפה000, יפה נוף 34-405343304 -כשר– קונפי

 , נהריה 47, שד' הגעתון 0733-55-00-44, פרנג'ליקו נהריה
 , נצרת עלית 0, אורנים 0733-55-00-44, פרנג'ליקו נצרת עלית

 , קניון החאן", ראש פינה 0733-55-00-44, פרנג'ליקו ראש פינה

 , רמת ישי01הרדוף , מעלה 0733-55-00-44 פרנג'ליקו רמת ישי
 

 הרצלייה
 

 OCEAN 35-5500105 03, משכית 

 , הרצליה פיתוח05, משכית 35-5543431 -וויטהול
 5אבא אבן  -09-9503138 -עד העצם

  4, אבא אבן 35-5545443 -כשר-קולומבוס
 , הרצליה פיתוח 75, הנשיא בן צבי 35-5570404 טאבולה

 33, רמות ים 35-5514103, כשר, עלמה
 33, רמות ים 35-5514110, כשר,  בר שיזן



 , הרצליה פיתוח0, יורדי ים 35-5557047, בני הדייג

 0, השונית 35-5535040, כשר, 45ביסטרו 
 

 פתח תקווה
 

  54דרך אם המושבות   -כשר 03-9230643 -אלפרדו

 03השחם  -30-5103505 ריבר
 04כשר הסיבים  -03-5346123 רסקה

FE-BU- הקניון הגדול, פתח תקוה 30-5111351 -כשר , 
 

 ראשון לציון והסביבה
 

 1שד' משה דיין מערב, פינת יוסף ספיר  -03-9627111 הצדף

 )א.ת. ישן( 01משה בקר   - 30-5534333 קאזה דו ברזיל
 )מול קניון הזהב( 13סחרוב - 30-5514444 -ריבר

 , פארק המדע ,רחובות3המדע  -34-5431351 ריבר
 

 רמת גן0גבעתיים

 
 SORA305703311-  גבעתיים 50דרך השלום 

 , ר"ג7ז'בוטינסקי  -30-3004300 ריבר
 

 נתניה
 

 , א.ת.  פולג7גיבורי ישראל  - 35-4351474 – ג'קו מאכלי ים

 , א.ת פולג4, בן גאון 35-4355000 מנטינה
 

 רעננה
 

PELICANO 35-5744344  04, החרושת 

  0הנשר , 35-4450534 -כשר -אלפרדו
 

 הוד השרון
 

 ,מתחם שרונים 1הרקון  -35-7435050- אסיה מוניקה

 1, ז'בוטינסקי 35-5554333, כשר, טאסוס
 

 קיסריה והסביבה
 

 פארק העסקים הצפוני קיסריה -04-6377715 שולה
 , "מול זכרון", זכרון יעקב  0733-55-00-44, פרנג'ליקו זכרון

 , ביג פרדס חנה 0תדהר  , 0733-55-00-44, פרנג'ליקו פרדס חנה

 
 אשדוד 

 
 00האשל  - 34-4503003 -בלזק

 3הבנים  34-5035433 בריבא

 
 אשקלון

 
 5, יקותיאל אדם 34-3744443  -כשר -גספצ'יו

 5, אבא אחימאיר 343441754 לינדה

  6441444-08חוף דלילה  ויסטה



 אזור

 
  40, העלייה השנייה 30-5534315 -אלברט

 
 

 

 
 

 גדרה 
 

 04הבילויים  34-4340110 - מולימא
 07הבילויים   ,08-8680463 -כשר – צ'וראסקו

 

 מודיעין
 

 05השדרה המרכזית  -08-9761499 - תיתורה
 

 מושב תימורים

 
 סמוך לצומת קסטינה -כשר  -08-8582037-כדיתא

 
  קרית שדה תעופה

 
 קרית שדה תעופה-30-5755511 עד העצם

 

 אילת
BOSTON-34-3000337 –'טיילת רויאל ביץ 

 0חטיבת גולני  34-3010301 קאזה דו ברזיל


