ארוחת בוקר זוגית מתנה בסניפי  Pancake House TLVת"א
סניף כיכר רבין ונמל תל אביב
*ברכישה מעל  ₪ 990ממוצרי שמרת הזורע

ארוחת בוקר זוגית לבחירה:
•
•
•
•

בוקר  - TLVשתי ביצים לבחירה ,מטבלי בוקר ,סלט הבית וסלסלת לחמים .כולל קפה או תה
ומיץ לבחירה :תפוזים ,גזר ,לימונדה .אופציה לטבעוני.
פנקייק בנדיקט  -פנקייק ,סלמון מעושן ,ביצה עלומה ,רוטב הולנדייז ועירית .כולל שתייה חמה
או מיץ לבחירה :תפוזים ,גזר ,לימונדה .אופציה לטבעוני.
שקשוקה ירוקה  -תבשיל עלי מנגולד ותרד במחבת לוהטת עם  2ביצים ,סלט קצוץ ,טחינה
ומיני חלה .מגיע עם קפה או מיץ לבחירה :תפוזים ,גזר ,לימונדה.
שקשוקה  -רוטב שקשוקה ביתי במחבת לוהטת עם  2ביצים ,סלט קצוץ ,טחינה ומיני חלה.
מגיע עם שתייה חמה או מיץ לבחירה :תפוזים ,גזר ,לימונדה.

* קיימת אופציה למנה טבעונית או ללא גלוטן
לתפריט סניף כיכר רבין לחצו כאן!
לתפריט סניף נמל תל אביב לחצו כאן!

האותיות הקטנות
•
•

השובר בתוקף עד  90ימים ממועד קבלתו
למימוש בסניף כיכר רבין וסניף נמל תל אביב

שובר הנחה פתוח על מנות עקריות  -למימוש בימים :א'-ה'  ,10:00-23:00ו' 9:00-23:00
שובר לארוחת בוקר  -למימוש בימים :א'-ו' 10:00-16:00
לא תקף בשבתות ,חגים ומועדים

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בתיאום מראש בטלפון:

סניף  Pancake House TLVכיכר רבין03-6023640 :
סניף  Pancake House TLVנמל ת"א03-5083611 :
השוברים תקפים לישיבה במקום בלבד
מימוש של שובר אחד לזוג בביקור
שובר ארוחת בוקר :עד  3שוברים בשולחן ( 6סועדים)
שובר פתוח :עד  5שוברים בשולחן
שובר פתוח :מנות מחוץ לתפריט העיקריות לא כלולות בשובר
לא תקף על עסקיות
אין כפל מבצעים
מחיר הארוחה אינו כולל דמי שירות
ניתן לערוך במקום אירועים פרטיים ,בתיאום מול המסעדה

בית העסק הנו אחראי בלעדי לאיכות ,טיב וטיפול במוצרים ושירותים שפורסמו ולמידע המוצג
אודותיהם במודעה זאת
מהו המחיר המחוק
מדיניות ביטולים ודמי ביטול

Pancake House TLV

אתר החברה
הכירו את  Pancake House TLV -רשת המסעדות החדשה של תל אביב .
רשת עצמאית המעניקה את חוויית הדיינר האמריקאי בשילוב האווירה התל אביבית עם תפריט חלבי ,צמחוני
וטבעוני ,מגוון מנות מעודכנות ומקום מושלם לבילוי עם המשפחה ,החברים ועוד.

