
 : מפיין שמרת הזורע ק תקנון 
 

 , למוצרים המסומנים בתגית הקמפיין.  5.2228-17.5.22.* הקמפיין בתוקף בין התאריכים 
 

₪ בהזמנה אחת )יחידה( וזוכים בשובר מתנה לארוחת   990רת הזורע בסכום של רוכשים שוברים למוצרי שמ
 ₪(  69בוקר זוגית בבית הפנקייק )בשווי 

 שח לא כולל הובלה והרכבה    990סכום הזמנה אחת מעל 
 הובלה והרכבה יש להזמין ישירות מול בית העסק 

 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה   2קבלת השוברים הינה למייל עד 
ה של ביטול הזמנה יבוטל גם שובר המתנה )במקרה שמומש ינוכה סכום השובר מסכום ההחזר הכספי  במקר

 בגין ההזמנה(
 המתנה אינה ניתנת להמרה בכסף או שווה כסף 

 ללא כפל מבצעים 
  

 ₪ בהתאם לתנאים להלן:  69שובר לארוחת בוקר זוגית בבית הפנקייק בשווי  –מתנה 
 

 חירה: לכל סועד לבמנה   ,ארוחת בוקר זוגית 
תה   -   TLVבוקר   • או  קפה  כולל  לחמים.  וסלסלת  הבית  סלט  בוקר,  מטבלי  לבחירה,  ביצים  שתי 

 לימונדה. אופציה לטבעוני.  לבחירה: תפוזים, גזר, ומיץ
בנדיקט   • חמה - פנקייק  שתייה  כולל  ועירית.  הולנדייז  רוטב  עלומה,  ביצה  מעושן,  סלמון  או    פנקייק, 

 לימונדה. אופציה לטבעוני.  תפוזים, גזר,  לבחירה: מיץ
ביצים, סלט קצוץ, טחינה ומיני חלה.   2תבשיל עלי מנגולד ותרד במחבת לוהטת עם  - שקשוקה ירוקה  •

 לימונדה.  או מיץ לבחירה: תפוזים, גזר,  מגיע עם קפה 
ביצים, סלט קצוץ, טחינה ומיני חלה. מגיע עם    2רוטב שקשוקה ביתי במחבת לוהטת עם   - שקשוקה   •

 לימונדה.  שתייה חמה או מיץ לבחירה: תפוזים, גזר, 
 
 טבעונית או ללא גלוטן  קיימת אופציה למנה* 

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

 10:00-16:00ו' -למימוש בימים: א' 
 לא תקף בשבתות, חגים ומועדים

 :בתיאום מראש בטלפון •

 03-6023640כיכר רבין:   Pancake House TLV סניף

 03-5083611נמל ת"א:  Pancake House TLV סניף
 השוברים תקפים לישיבה במקום בלבד  •
 בביקור  מימוש של שובר אחד לזוג •
 סועדים(  6שוברים בשולחן )   3שובר ארוחת בוקר: עד  •

 לא תקף על עסקיות 
 אין כפל מבצעים  •
 מחיר הארוחה אינו כולל דמי שירות  •

 
 * מלאי משתנה והינו בהתאם למלאי ומגוון בית העסק.  

 .  GROO* בכפוף לתנאים ולתאריכים המפורטים לגבי כל עסקה כפי שמפורסם באתר  
רשאית לעדכן, לשנות ולבטל את    GROO* תנאי העסקאות והמחירים עשויים להשתנות מעת לעת.  

 בכל עת.   העסקאות המוצעות באתר, מבצעים ותנאי העסקאות המוצעות באתר
* בית העסק המספק את השירות ו/או המוצר אחראי בלעדי לאיכות, טיב, טיפול ואספקת המוצר ו/או השירות  

 ולמידע המוצג אודותיהם.  
 * מגוון של עסקאות, ביניהן, עסקאות לזמן מוגבל, עסקאות במחיר אטרקטיבי ועסקאות מבוקשות באתר. 

 * התמונות להמחשה בלבד. 
 
  

 ט.ל.ח. 
  

 


