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קטלוג מוצרים
לחם

לחם וחלה
מאפיות אנג'ל  

 
אנג'ל חיטה מלאה    

ברקוד 67074    
    ₪11.90

מאפיות אנג'ל  
 

לחם שחור פרוס אנג'ל  
 

ברקוד 79104    
    ₪6.79

אחדות    
שחור פרוס אנג'ל    

ברקוד 42492    
    ₪6.90

מאפיות אנג'ל  
 

חלה חצי מתוקה אנג'ל  
 

ברקוד 79746    
    ₪9.90

מאפיות אנג'ל  
 

לחם צרפתי שיפון
100% קל    

ברקוד 44433    
    ₪13.90

מאפיות אנג'ל  
 

עינן קל    

ברקוד 79203    
    ₪15.90

מאפיות אנג'ל  
 

אנגל 100 שיפון    

ברקוד 27399    
    ₪15.90

מאפיות אנג'ל  
 

חלה רגילה אנג'ל    

ברקוד 79647    
    ₪4.90

מאפיות אנג'ל  
 

חלה קלועה אנג'ל    

ברקוד 79654    
    ₪4.90

מאפיות אנג'ל  
 

לחם עינן פרוס    

ברקוד 79142    
    ₪15.90

מאפיות אנג'ל  
 

לחם אחיד אנג'ל    

ברקוד 79623    
    ₪4.90

מאפיות אנג'ל  
 

לחם שבעה דגנים קל    

ברקוד 13016    
    ₪15.90

מאפיות אנג'ל  
 

לחם עינן מסורתי    

ברקוד 13498    
    ₪15.90

מאפיות אנג'ל  
 

לחם פשוט מלא אנג'ל  
 

ברקוד 40901    
    ₪14.90

מאפיות אנג'ל  
 

לחם חצי מלא אנג'ל    

ברקוד 44525    
    ₪8.90

לחם

לחמניות ופיתות
מאפיות אנג'ל  

 
לחמניה רגילה/שבת    

ברקוד 79432    
    ₪2.00

   
לחמניות כוסמין 99

קלוריות    

ברקוד 98313    
    ₪13.90

מאפיות אנג'ל  
 

שישייה הלחמנייה
המלאה אנג'ל    

ברקוד 13696    
    ₪12.90

מאפיות אנג'ל  
 

מארז לחמינות פשוט
מלא    

ברקוד 44297    
    ₪12.90

מאפיות אנג'ל  
 

פיתה ביס קלה 8 יחי'    

ברקוד 40864    
    ₪12.90

מאפיות אנג'ל  
 

פיתות 10 יחידות אנג'ל
   

ברקוד 13184    
    ₪12.90

   
לחמניה אצבע אנג'ל    

ברקוד 79524    
    ₪2.00

מאפיות אנג'ל  
 

שישיה לחמניות אנג'ל  
 

ברקוד 65555    
    ₪9.90

מאפיות אנג'ל  
 

הלחמניה הקלה    

ברקוד 40093    
    ₪12.90

רובינפלד    
מארז לחמניות קלות

מכוסמת מלא    

ברקוד 97017    
    ₪11.90

מאפה

ביסקוויטים
אסם    

פתי בר שוקולד מריר
500 גר' אסם    

ברקוד 73062    
    ₪12.90

אסם    
פתי בר כרמל 500 גר'

אסם    

ברקוד 73239    
    ₪12.90

אסם    
אסם פתי בר 500 גר'  

 

ברקוד 74184    
    ₪12.90

לוטוס    
ביסקויט קרמל 250 גר  

 

ברקוד 16016    
    ₪11.90

עלית    
פתיבר 1.75 גר' עלית  

 

ברקוד 98045    
    ₪28.90

עלית    
שוקולד עד חצות לבן

מגדים    

ברקוד 61532    
    ₪14.90

עלית    
שוקולד עד חצות חלב

מגדים    

ברקוד 61549    
    ₪14.90

עלית    
פתי בר 500 גר' אביב  

 

ברקוד 44564    
    ₪8.90

עלית    
פתיבר שוקו 500 גר'    

ברקוד 15938    
    ₪11.90

   
פתי בר 500 גר' שוקו

הדר    

ברקוד 30953    
    ₪8.90

   
פתי בר 500 גר' קלאסי

וניל    

ברקוד 30946    
    ₪8.90

מגדנית הדר    
פתי בר 1.8 ק"ג הדר    

ברקוד 96341    
    ₪24.90

מגדנית הדר    
ביסקויט קסטה 1.8 ק"ג

הדר    

ברקוד 17415    
    ₪24.90

הדר    
בסקויט הדר חבילה    

ברקוד 17194    
    ₪2.90

הדר    
פתי בר הדר 110    

ברקוד 89625    
    ₪2.90

הדר    
פתי בר חצי מצופה    

ברקוד 17125    
    ₪5.90

הדר    
עוגיות תירוש 175 גר'

הדר    

ברקוד 34256    
    ₪8.90

אסם    
אסם פתי בר קלאסי

1.75 ק"ג    

ברקוד 68084    
    ₪24.90

1 .BSR4 מצדה 7 בני ברק | www.menucha.co.il | 1-700-500-782 | M1700500782@gmail.com



קטלוג מוצרים
מאפה

ופל, גביעים לגלידה
עלית    

בפלות שוקולד 200 גר'
עלית    

ברקוד 51104    
    ₪4.90

עלית    
טורטית מגדים 40 גר'  

 

ברקוד 58479    
    ₪3.90

עלמה    
וופל בלגי שוקולד 200

גר'    

ברקוד 19618    
    ₪2.90

עלמה    
וופל עלמה שוקו 200

גרם    

ברקוד 19779    
    ₪2.90

עדין    
ופלים מצופים 40

יחידות    

ברקוד 56306    
    ₪12.90

עדין    
ופלים עדין    

ברקוד 56511    
    ₪3.50

   
וופל במילוי אגוזים 45

גר'    

ברקוד 00615    
    ₪1.50

מן    
וופלים מן חלווה 180

גר'    

ברקוד 11272    
    ₪4.50

גלילית    
גלילי וופל אגוזים    

ברקוד 39896    
    ₪7.90

מן    
ופלים 200 גרם שוקו    

ברקוד 11203    
    ₪3.90

מן    
ופל חיטה מלאה    

ברקוד 11081    
    ₪4.90

מן    
וופל מצופה 250 גרם    

ברקוד 11258    
    ₪6.90

מן    
ופלים שוקו 500 --גרם  

 

ברקוד 11500    
    ₪7.90

מן    
ופלים עשיריות כחול

    1\24

ברקוד 11425    
    ₪7.90

כרמית    
וופל אגו מצופה 25 גר'  

 

ברקוד 08270    
    ₪1.90

כרמית    
וופל אגו משפחתי לבן

130 גרם    

ברקוד 90640    
    ₪6.90

כרמית    
אגו משפחתי חלב

שקדים    

ברקוד 08324    
    ₪6.90

כרמית    
אגו משפחתי דאבל

שוקולד    

ברקוד 29595    
    ₪6.90

מן    
עשיריות אגוזים 20\1    

ברקוד 11357    
    ₪11.90

כרמית    
אגו משפחתי שוקולד

חלב    

ברקוד 90664    
    ₪6.90

עלית    
בפלות בטעם טורטית

90 גר'    

ברקוד 43048    
    ₪4.90

מן    
ופל קפה 200 גרם    

ברקוד 11227    
    ₪4.50

כרמית    
אגו משפחתי קפוצ'ינו    

ברקוד 90657    
    ₪6.90

כרמית    
אגו משפחתי לבן קוקוס

   

ברקוד 08331    
    ₪6.90

הדר    
הדר וופל שוקולד 210

גרם    

ברקוד 17293    
    ₪3.90

   
וופל במילוי שוקולד 45

גר'    

ברקוד 00585    
    ₪1.50

מן    
עשיריות ופלית 20\1    

ברקוד 11180    
    ₪7.90

עלמה    
גלילית רולים שוקו 100

ג'    

ברקוד 49748    
    ₪2.90

עדין    
גלילית רולעדין
חלבי/אגוזים    

ברקוד 56085    
    ₪3.90

   
וופלים במילוי וניל 45

גר'    

ברקוד 00677    
    ₪1.50

   
וופל במילוי קרם לימון

45 גר'    

ברקוד 00646    
    ₪1.50

מן    
ופל לימון מן 200 גרם  

 

ברקוד 11210    
    ₪3.90

עלמה    
ופלים עלמה 200 גר'

לימון    

ברקוד 19892    
    ₪2.90

עלמה    
ופל בלגי לימון 200 גרם

   

ברקוד 49212    
    ₪2.90

כיבודים    
גביעי גלידה גילרו    

ברקוד 11101    
    ₪5.90

הדר    
ופל בטעם אגוזים 210

גר' הדר    

ברקוד 89748    
    ₪3.90

המותג    
וופלים שוקולד 200 גר'

   

ברקוד 64296    
    ₪2.90

עלית    
רבע לשבע בוטנים 120

גר'    

ברקוד 62377    
    ₪12.90

עלית    
רבע לשבע חלבה 120

גר'    

ברקוד 25423    
    ₪12.90

עלית    
רבע לשבע חלבה 27

גר'    

ברקוד 25560    
    ₪4.90

עלית    
רבע לשבע אגוזים 27

גר'    

ברקוד 37597    
    ₪4.90

עלית    
שוקולד רבע לשבע    

ברקוד 20066    
    ₪13.90

עלמה    
גילרו גלילית רולים אגוז

120 ג'    

ברקוד 49755    
    ₪2.90

מאפה

מאפים טריים

   
אוזני המן 400 גרם    

ברקוד 29935    
    ₪9.90

בר מן    
אוזני המן 175 גר'    

ברקוד 67766    
    ₪4.90
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קטלוג מוצרים
מאפה

עוגות ארוזות
אחוה    

מאפין אחוה שוקוצ'יפס
45 גר'    

ברקוד 75405    
    ₪1.50

אחוה    
עוגת שיש 450 ג' אחווה

   

ברקוד 75054    
    ₪9.90

אחוה    
עוגת שמרים במילוי

קינמון ואגוזים אחוה    

ברקוד 75344    
    ₪9.90

מאפיות אנג'ל  
 

אנג'לינו עוגת שמרים
קקאו    

ברקוד 72057    
    ₪13.90

מאפיות אנג'ל  
 

אנג'לינו עוגיות שמרים
שוקולד    

ברקוד 72033    
    ₪13.90

אסם    
עוגת הבית סופלה

שוקולד    

ברקוד 75257    
    ₪12.90

אחוה    
עוגת שמרים במילוי

שוקולד אחוה    

ברקוד 75085    
    ₪9.90

אחוה    
עוגת שוקוצ'יפס מריר
ולבן 450 ג' אחוה    

ברקוד 28680    
    ₪9.90

אחוה    
עוגות שוקולד 450 ג'

אחוה    

ברקוד 75047    
    ₪9.90

אחוה    
עוגת שוקו ציפס 450 ג'

אחוה    

ברקוד 75030    
    ₪9.90

אסם    
עוגת בראוניס קוקוס

כשל"פ    

ברקוד 92474    
    ₪13.90

אסם    
עוגת בראוניס כשל"פ    

ברקוד 92498    
    ₪13.90

אסם    
עוגת שיש כשל"פ    

ברקוד 92511    
    ₪12.90

אסם    
עוגת שוקולד הבית

כשל"פ    

ברקוד 92535    
    ₪12.90

מאפה

עוגיות ארוזות

כרמית    
מיני קוקיס חמאה    

ברקוד 09445    
    ₪15.90

גלילית    
לוגאנו עוגיות אגוזים

150 גרם    

ברקוד 11651    
    ₪4.90

גלילית    
לוגאנו עוגיות שוקולד

150 גרם    

ברקוד 11644    
    ₪4.90

בר מן    
עוגיות בר-מן 200 גר'

מחמאות    

ברקוד 67223    
    ₪4.90

בר מן    
עוג' מיני ריבועיות 200

גר'    

ברקוד 67049    
    ₪4.90

בר מן    
עוגיות לקפה 200גר'    

ברקוד 67209    
    ₪4.90

בר מן    
עוג' ממולא תות 200

גר'    

ברקוד 67124    
    ₪4.90

בר מן    
עוג' ריבה מקושטות

200 גר'    

ברקוד 67087    
    ₪4.90

אחוה    
מאפינס ממולא ריבת

תות אחוה    

ברקוד 75306    
    ₪1.50

מאפיות אנג'ל  
 

אנג'לינו שבלול קינמון    

ברקוד 72040    
    ₪13.90

הדר    
עוגיות חצי ירח    

ברקוד 17903    
    ₪17.90

אסם    
עוג. מיני ממולאות

שוקולד 300 גר' אסם    

ברקוד 67070    
    ₪10.90

אסם    
עוגיות ביס חמאה    

ברקוד 91699    
    ₪9.90

אסם    
קרמוגית במילוי שוקולד

   

ברקוד 77017    
    ₪11.90

אסם    
ערגליות תות שדה    

ברקוד 75823    
    ₪9.90

מן    
עוג' סטיקס שוקולד 300

גר    

ברקוד 11135    
    ₪5.90

מן    
עוגיות בטעם קרמל

300 גר'    

ברקוד 11746    
    ₪5.90

מן    
עוג ' בטעם חמאה 300

גר    

ברקוד 11128    
    ₪6.90

אסם    
שוקוצ'יפס ממולא

שוקולד אסם    

ברקוד 61245    
    ₪11.90

אסם    
אסם שוקוצ'יפס קלאסי  

 

ברקוד 75143    
    ₪11.90

אסם    
אסם מיני שוקוצ'יפס

225 גר'    

ברקוד 74962    
    ₪9.90

בר מן    
עוג' שוקוצ'יפס חום 200

גר'    

ברקוד 36203    
    ₪4.90

   
עוגיות סוגים שונים 600

גר'    

ברקוד 44262    
    ₪9.90

טעים    
עוגיות סנביץ ממולא

שוקו    

ברקוד 57516    
    ₪4.90

טעים    
עוגיות ס. ממולא וניל    

ברקוד 57523    
    ₪4.90

טעים    
עוגיות סנדביץ ממולא

תות    

ברקוד 57530    
    ₪4.90

מאפיות אנג'ל  
 

אנג'לינו רוגלך קינמון    

ברקוד 72019    
    ₪13.90

פפושדו    
עוגיות פפושדו חצי
מצופה 300 גר'    

ברקוד 56024    
    ₪7.90

טעמן    
קרקר תפו"א טיבעי    

ברקוד 05245    
    ₪12.90

בר מן    
עוגיות ריבה 200גר'    

ברקוד 67216    
    ₪4.90

מאפיות אנג'ל  
 

אנג'לינו רוגלך קקאו    

ברקוד 72002    
    ₪13.90

אסם    
ערגליות שוקו    

ברקוד 75816    
    ₪9.90

מן    
עוגיות בטעם שוקו 300

גר    

ברקוד 11715    
    ₪6.90

ברמן    
עוג' מפנקות -קרם

שוקולד 180 גר'    

ברקוד 67759    
    ₪4.90

מרבה    
עוגיות מרבה    

ברקוד 94825    
    ₪5.90

אסם    
עוגיות מיני שוקולד

צ'יפס לבן    

ברקוד 73291    
    ₪9.90
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קטלוג מוצרים
מאפה

עוגיות ארוזות
גרוס    

עוגיות סנדוויץ שוקו
שוקו 300 גרם    

ברקוד 30183    
    ₪4.90

גרוס    
עוגיות סנדוויץ שוקו

300 גרם    

ברקוד 10017    
    ₪4.90

עלית    
עוגיות חיוכים שוקו 900

גר' עלית    

ברקוד 13454    
    ₪24.90

עלית    
עוגיות חיוכים וניל

מגדים    

ברקוד 13478    
    ₪24.90

עלית    
חיוכים וניל 150 גר'    

ברקוד 24419    
    ₪5.90

עלית    
חיוכים שוקו -150 גרם  

 

ברקוד 97758    
    ₪5.90

עבאדי    
עוגיות מזרחיות שומשום

   

ברקוד 00116    
    ₪10.90

עבאדי    
עוגיות מזרחיות עבאדי

500 גר'    

ברקוד 32011    
    ₪16.90

פפושדו    
עוגיות פפושדו מצה

עשירה מדליון 400 גר'  
 

ברקוד 55935    
    ₪7.90

מן    
עוג" חיטה מלאה 12\1

300 גר    

ברקוד 11708    
    ₪6.90

אחוה    
קצפיות במגש 180 גרם

אחוה    

ברקוד 28710    
    ₪8.90

מן    
עוגיות עם כוכבים 300

גר    

ברקוד 11722    
    ₪6.90

מרבה    
מרבה עוגיות גוגוס

עד"ח    

ברקוד 05103    
    ₪4.90

הדר    
עוג' סנדוויץ וניל 150

גר'    

ברקוד 06867    
    ₪3.50

הדר    
סנדביץ' תות הדר    

ברקוד 52496    
    ₪3.50

אוראו    
אוראו 137 גרם    

ברקוד 21028    
    ₪5.90

גרוס    
עוגיות סנדוויץ וניל 300

גרם    

ברקוד 30022    
    ₪4.90

גרוס    
עוגיות סנדוויץ תות 300

גרם    

ברקוד 20139    
    ₪4.90

פפושדו    
עוגיות פפושדו מצה

עשירה ינית 400 גר'    

ברקוד 55942    
    ₪7.90

פפושדו    
עוגיות פפושדו מצה

עשירה ג'וניור 400 גר'  
 

ברקוד 55959    
    ₪7.90

פפושדו    
פפושדו שוקולד מצופה

300 גר'    

ברקוד 56017    
    ₪7.90

   
לוגאנו עוגיות שמנת

150 גרם    

ברקוד 83404    
    ₪4.90

   
עוגיות סנדוויץ שוקו

150 גר'    

ברקוד 55452    
    ₪3.50

דגן    
עוגיות דגן מלוחים 600

גר'    

ברקוד 38610    
    ₪11.90

קרקר, פריכיות ופתית

פריכיות ופתית

פרח    
פרכיות זעתר 40 גר'    

ברקוד 00311    
    ₪5.90

אסם    
פריכונים מיני עשבי

תיבול    

ברקוד 71297    
    ₪3.90

אסם    
פריכונים בטעם בצל

מקורמל    

ברקוד 74441    
    ₪3.90

תלמה    
פתית בצל 250 גר'    

ברקוד 22649    
    ₪19.90

תלמה    
פתית 6 דגנים 250 גר'  

 

ברקוד 40632    
    ₪19.90

תלמה    
פתית חיטה מלאה 250

גר'    

ברקוד 05587    
    ₪19.90

תלמה    
פתית שוודי 300 גר'    

ברקוד 05501    
    ₪19.90

טעמן    
פריכיות דקות עגולות

תירס ודגנים 130 גרם  
 

ברקוד 64967    
    ₪6.50

טעמן    
פריכיות דקות עגולות

תירס 130 גרם    

ברקוד 64998    
    ₪6.50

פרח    
פרכיות אורז מלא 100

ג'    

ברקוד 00014    
    ₪4.90

פרח    
מארז שלישייה פריכיות

   

ברקוד 00083    
    ₪11.90

טעמן    
פריכיות דקות עגולות

אורז חום מלא    

ברקוד 64974    
    ₪6.00

בטר אנד
דיפרנט    

פריכיות אורז ללא מלח  
 

ברקוד 46127    
    ₪4.90

פרח    
פרכיות כוסמת    

ברקוד 00526    
    ₪8.90

בטר אנד
דיפרנט    

פריכיות אורז עם מלח  
 

ברקוד 46110    
    ₪4.90

בטר אנד
דיפרנט    

  B-D פריכיות שלישייה
 

ברקוד 89091    
    ₪13.90

טעמן    
פריכיות מאורז מלא

330 גר' טעמן    

ברקוד 39766    
    ₪13.90

בטר אנד
דיפרנט    

פריכוני אורז 80 גרם    

ברקוד 89855    
    ₪4.90

אסם    
פרכונים מאורז מלא    

ברקוד 71273    
    ₪11.90
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קטלוג מוצרים
קרקר, פריכיות ופתית

קרקרים
עלית    

פיתה קראנצ זעתר 300
גר'    

ברקוד 53207    
    ₪14.90

עלית    
באגט קראנצ' בטעם

טבעי 300 גר'    

ברקוד 22101    
    ₪14.90

בייגל בייגל    
נשנושים קוקטייל מלוח

350 גר'    

ברקוד 92342    
    ₪15.90

בייגל בייגל    
נשנושים קוקטייל

שומשום 350 גר'    

ברקוד 92854    
    ₪15.90

בייגל בייגל    
קרקר שום ועישבי תיבול

285 גר'    

ברקוד 08681    
    ₪11.90

בייגל בייגל    
נשנושים זעתר 300

גרם    

ברקוד 92779    
    ₪12.90

בייגל בייגל    
נישנושים תפו"א בצל

300 גר'    

ברקוד 92755    
    ₪12.90

בייגל בייגל    
נשנושים משולש

שומשום 350 גר'    

ברקוד 92823    
    ₪15.90

בייגל בייגל    
נשנושים עגול מלוח

350 גר'    

ברקוד 92816    
    ₪15.90

אסם    
מארז לחמית סובין 920

גר' אסם    

ברקוד 74733    
    ₪23.90

אסם    
לחמית מיני כפרית    

ברקוד 71556    
    ₪3.90

אסם    
לחמית ירק קל    

ברקוד 71761    
    ₪9.90

אסם    
אסם קרקר שומשום

250 גר'    

ברקוד 74252    
    ₪8.90

אסם    
אסם קרקר פקנטי    

ברקוד 74276    
    ₪9.90

אסם    
אסם קרקר זהב 150

גר'    

ברקוד 74375    
    ₪6.90

אסם    
אסם קרם קרקר 250

גר'    

ברקוד 74245    
    ₪7.90

אסם    
לחמית סובין חיטה 230

גר' אסם    

ברקוד 74290    
    ₪7.90

אסם    
לחמית אגוזים אסם    

ברקוד 74481    
    ₪9.90

כרמית    
חטיף קרקר עם עגבניות

ובזיליקום    

ברקוד 08447    
    ₪6.90

בייגל בייגל    
קרקר 6 דגנים 200 גר'

   

ברקוד 08117    
    ₪8.90

עלית    
באגט קראנצ' בטעם

שום 300 גר'    

ברקוד 22095    
    ₪14.90

   
דג קרקר מלוח 200 גר'

   

ברקוד 74605    
    ₪3.90

   
קרקר בטעם פיקנטי

200 גר'    

ברקוד 74636    
    ₪3.90

הדר    
קרקר 110 גר' טופז    

ברקוד 17200    
    ₪2.90

הדר    
קרקר שומשום 110 גר'

טופז    

ברקוד 89595    
    ₪2.90

הדר    
קרקר בצל 110 גר'    

ברקוד 89601    
    ₪2.90

הדר    
קרקר זעתר 110 גר'    

ברקוד 89618    
    ₪2.90

בייגל בייגל    
קרקר חיטה מלאה +

פשתן 300 גר'    

ברקוד 08179    
    ₪11.90

אסם    
לחמית שיפון אסם 920

גר'    

ברקוד 62709    
    ₪21.90

אסם    
לחמית שיפון אסם    

ברקוד 83176    
    ₪7.90

כרמית    
חטיף קרקר עם שומשום

   

ברקוד 08393    
    ₪6.90

אסם    
קרקר בצל אסם    

ברקוד 61061    
    ₪9.90

אסם    
לחמית 5 דגנים אסם    

ברקוד 72027    
    ₪7.90

אסם    
לחמית כפרית אסם    

ברקוד 77253    
    ₪9.90

כרמית    
חטיף קרקר עם זיתים

ושום    

ברקוד 08423    
    ₪6.90

כרמית    
חטיף קרקר עם

תערובת תבלינים    

ברקוד 08430    
    ₪6.90

אסם    
אסם לחמית חיטה

מלאה 1 ק"ג    

ברקוד 74740    
    ₪21.90

אסם    
לחמית בצל אסם    

ברקוד 81640    
    ₪7.90

אסם    
לחמית מיני חיטה מלאה

   

ברקוד 74380    
    ₪3.90

אסם    
לחמית חיטה מלאה

250 גר' אסם    

ברקוד 75204    
    ₪7.90

אסם    
קרם קרקר חיטה מלאה

   

ברקוד 80889    
    ₪8.90

אסם    
לחמית חיטה מלאה

דבש אסם    

ברקוד 72593    
    ₪7.90

עלית    
פיתה קראנצ חיטה
מלאה 300 גר'    

ברקוד 53429    
    ₪14.90
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קטלוג מוצרים
פירות

פירות
מיה    

שקדים בקליפה 400 גר'
מיה    

ברקוד 19887    
    ₪31.90

פירות יבשים

פירות יבשים ארוז
דרומה    

תמרים דרומה פסח
200 גר'    

ברקוד 05487    
    ₪4.90

טעמן    
ערמונים 100 גר'    

ברקוד 39483    
    ₪6.90

מיה    
תמרים 200 גר' מיה    

ברקוד 19337    
    ₪8.90

מיה    
משמש מיובש 200 גר'

מיה    

ברקוד 19764    
    ₪14.90

מיה    
שזיף מיובש 200 גר'

מיה    

ברקוד 19849    
    ₪10.90

מיה    
צימוקים לבנים 200 גר'

מיה    

ברקוד 81006    
    ₪10.90

מיה    
חמוציות 150 גר' מיה  

 

ברקוד 54582    
    ₪8.90

מיה    
שזיף מיובש ללא גלעין

200 גר' מיה    

ברקוד 54257    
    ₪12.90

מיה    
חמוציות שלמות 150

גר' מיה    

ברקוד 54943    
    ₪10.90

   
תמר מג'הול 1 ק"ג

כשל"פ    

ברקוד 70292    
    ₪29.90

קדמה    
חמוציות קרנבריס 170

גר'    

ברקוד 07405    
    ₪7.90
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קטלוג מוצרים
ביצים

ביצים

   
    L 12 ביצי אביב

ברקוד 20005    
    ₪10.55

   
    L /18 ביצי אביב

ברקוד 20012    
    ₪17.10

מוצרי חלב

גבינות
טרה    

קוטג' 250 5% גרם
טרה    

ברקוד 68996    
    ₪5.30

טרה    
קוטג' 250 3% גרם

טרה    

ברקוד 45146    
    ₪5.30

שטראוס    
קוטג' 250 5% גרם    

ברקוד 94246    
    ₪6.50

טנא נגה    
גבינת ניר משולשים

200 מ"ל    

ברקוד 45399    
    ₪13.90

משק צוריאל    
גבינה מותכת 100 גר'

צוריאל    

ברקוד 97891    
    ₪6.90

טרה    
גבינה מותכת 100 גרם

טרה    

ברקוד 68446    
    ₪7.50

משק צוריאל    
בולגרית 5% אריזה
שקופה 250 גרם    

ברקוד 94326    
    ₪16.90

משק צוריאל    
בולגרית מעודנת 5%

משק צוריאל 200 ג'    

ברקוד 97686    
    ₪15.90

תנובה    
בולגרית 250 5% גר'  

 

ברקוד 20634    
    ₪22.90

תנובה    
קוטג' מופחת נתרן 5%

250 מ"ל    

ברקוד 58391    
    ₪5.70

תנובה    
קוטג' 80 גר' 5%    

ברקוד 60745    
    ₪1.90

תנובה    
קוטג' 250 1% גר'

תנובה    

ברקוד 58681    
    ₪5.70

תנובה    
קוטג 250 9% גרם

מהדרין    

ברקוד 27336    
    ₪5.70

תנובה    
קוטג' 250 5% מ"ל    

ברקוד 27329    
    ₪5.70

תנובה    
קוטג' 250 3% מ"ל

תנובה    

ברקוד 27077    
    ₪5.70

תנובה    
קוטג' שום שמיר תנובה

   

ברקוד 52717    
    ₪6.50

תנובה    
קוטג' זיתים 250 5%

מ"ל    

ברקוד 48307    
    ₪6.50

טרה    
קוטג וחצי 375 5% גרם

   

ברקוד 97679    
    ₪8.80

תנובה    
גבינת שמנת נפוליאון    

ברקוד 59084    
    ₪12.90

תנובה    
גבינת נפולאון עם זיתים

225 25% גר'    

ברקוד 29118    
    ₪12.90

תנובה    
גבינת שמנת נפוליאון
25% עם חלפיניו    

ברקוד 62831    
    ₪12.90

תנובה    
נפוליאון עם בצל 16%  

 

ברקוד 62756    
    ₪12.90

טרה    
גבינת קרם שמנת 5%

זיתים טרה    

ברקוד 85026    
    ₪10.90

טרה    
גבינת קרם שמנת 5%

טבעי טרה    

ברקוד 85019    
    ₪10.90

תנובה    
קוטג' 250 5% גר'    

ברקוד 41445    
    ₪5.70

תנובה    
קוטג' 250 9% גר'

תנובה    

ברקוד 41452    
    ₪5.70

תנובה    
מאגדת שלישיית קוטג'

5% בד"צ    

ברקוד 54384    
    ₪14.90

תנובה    
גבינה צפתית 240 גר'
5% סמי מעדניה    

ברקוד 60516    
    ₪13.90

תנובה    
צפתית פיראוס מעודנת

    5%

ברקוד 31814    
    ₪14.90

תנובה    
גבינה צפתית תנובה

200 5% גרם    

ברקוד 48437    
    ₪14.90

טרה    
גבינה צהובה נעם

מגורדת 500 28% גרם
   

ברקוד 74830    
    ₪34.90

תנובה    
חרמון 250 16% גר'

פיראוס    

ברקוד 48451    
    ₪17.00

תנובה    
חמד לייט 250 5% גר'

פיראוס    

ברקוד 22676    
    ₪17.10

תנובה    
חמד 250 גר' פיראוס    

ברקוד 48413    
    ₪17.10

תנובה    
גבינת נפולאון שום

שמיר 225 25% גר'    

ברקוד 29156    
    ₪12.90

תנובה    
גבינת נפולאון טבעי
225 25% גר'    

ברקוד 29101    
    ₪12.90

טרה    
טוב טעם 250 3% גרם

טרה    

ברקוד 74540    
    ₪11.90

שטראוס    
סקי 250 9% גרם    

ברקוד 21292    
    ₪5.30

שטראוס    
סקי וניל 125 בודד    

ברקוד 38613    
    ₪3.90

שטראוס    
סקי 250 3% גרם    

ברקוד 64310    
    ₪5.30

שטראוס    
סקי פירות יער 3%    

ברקוד 50459    
    ₪3.90

שטראוס    
סקי משפחתי 5%    

ברקוד 24183    
    ₪9.20

שטראוס    
סקי% 750 5 גרם    

ברקוד 64402    
    ₪13.80

שטראוס    
סקי 250 5% גרם    

ברקוד 24640    
    ₪4.60

משק צוריאל    
צפתית מעודנת 5%

אריזה שקופה 200 גרם
   

ברקוד 95774    
    ₪11.90

תנובה    
גבינה 500 3% גר'    

ברקוד 31227    

תנובה    
גבינת תנובה 1/2%

500 גר'    

ברקוד 27916    

תנובה    
גבינה לבנה 125 5%

גרם    

ברקוד 50300    

תנובה    
גבינה 250 5% גר'

תנובה    

ברקוד 47621    

תנובה    
גבינה 850 5% גרם

בד"ץ    

ברקוד 50966    

טרה    
גבינה לבנה 750 5%

גרם טרה    

ברקוד 93268    

טרה    
גבינה לבנה 250 9%

גר'    

ברקוד 97532    

טרה    
גבינה לבנה 250 3%

גרם טרה    

ברקוד 45450    

טרה    
גבינה לבנה 250 5%

גרם טרה    

ברקוד 74502    
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קטלוג מוצרים
מוצרי חלב

גבינות

תנובה    
גבינה 750 5% גר'    

ברקוד 27862    
    ₪13.80

תנובה    
גבינה 250 3% גר'    

ברקוד 32903    
    ₪4.80

תנובה    
גבינה עם זיתים 5%

250 גר'    

ברקוד 56272    
    ₪5.50

תנובה    
גבינה עם בצל 250 5%

גר'    

ברקוד 55206    
    ₪5.50

תנובה    
גבינה 250 9% גר'

בד"ץ    

ברקוד 47942    
    ₪4.90

תנובה    
גבינה לבנה 500 9%

גר'    

ברקוד 27817    
    ₪9.90

תנובה    
גבינה 250 9% גר'

מהדרין    

ברקוד 48192    
    ₪4.90

תנובה    
גבינה לבנה 500 5%

גר'    

ברקוד 27800    
    ₪9.20

תנובה    
גבינה לבנה 250 5%

גר' מהדרין    

ברקוד 48185    
    ₪4.60

תנובה    
גוש חלב 400 גרם

מהדרין    

ברקוד 60912    
    ₪26.50

טרה    
גבינה צהובה נעם 500
פרוס ואקום 28%    

ברקוד 94463    
    ₪29.90

טרה    
גבינה צהובה דק דק
נעם 200 9% גרם    

ברקוד 94845    
    ₪17.90

טרה    
גבינה צהובה נעם 28%
ואקום 360 גרם פרוס  

 

ברקוד 95378    
    ₪21.90

טרה    
גבנ"צ נעם דק דק 15%

200 גרם    

ברקוד 96665    
    ₪15.90

   
גבינה 1 5% ק"ג

בשקית    

ברקוד 60370    
    ₪17.90

תנובה    
מאגדת זוג גבינה 850

5% בדצ    

ברקוד 55756    
    ₪28.90

תנובה    
גבינה 5% ללא מלח    

ברקוד 23284    
    ₪4.90

תנובה    
גבינה לבנה 2 5% ק"ג  

 

ברקוד 26803    
    ₪38.80

תנובה    
עמק סמי מעדניה 600

גר'    

ברקוד 61698    
    ₪30.90

תנובה    
פרוסות עמק 28%

בצורת דובי    

ברקוד 62619    
    ₪16.90

תנובה    
עמק סמי מעדניה 600

גר'    

ברקוד 63395    
    ₪32.90

תנובה    
פתיתי עמק 500 22%

גרם    

ברקוד 22560    
    ₪34.90

תנובה    
צהובה עמק קלאסית

400 גר'    

ברקוד 57118    
    ₪21.90

תנובה    
עמק לייט פרוס 200 גר'

    15%

ברקוד 52311    
    ₪16.90

תנובה    
צהובה עמק דק דק 200

גר'    

ברקוד 57088    
    ₪16.90

תנובה    
סמי מעדניה גלבוע 400

גר'    

ברקוד 58148    
    ₪20.90

תנובה    
גוש חלב פרוס 200 גר'

מהדרין    

ברקוד 22195    
    ₪14.90

תנובה    
גבינה צהובה טוסטי    

ברקוד 40462    
    ₪17.90

תנובה    
גבינה צהובה עמק 200

גר' בקופסא    

ברקוד 56753    
    ₪16.90

תנובה    
עמק קלאסית 400 ג'ר  

 

ברקוד 56760    
    ₪29.90

תנובה    
עמק לייט בד"ץ פרוס

200 גר' 9%    

ברקוד 56777    
    ₪16.90

מוצרי חלב

חלב
טרה    

חלב בקרטון 2 3%
ליטר טרה    

ברקוד 45306    
    ₪11.50

יטבתה    
חלב שקית מהדרין 3%

מועשר    

ברקוד 42404    
    ₪5.90

תנובה    
חלב תנובה 3% שקית  

 

ברקוד 42015    
    ₪5.00

תנובה    
חלב 2% דל לקטוז 1 לי'

   

ברקוד 40974    
    ₪7.50

תנובה    
חלב 1% שקית תנובה  

 

ברקוד 31050    
    ₪4.65

טרה    
חלב בקרטון 1 1%

ליטר טרה    

ברקוד 74090    
    ₪5.40

משק צוריאל    
חלב עיזים בקרטון 1

ליטר    

ברקוד 92094    
    ₪15.90

תנובה    
חלב עיזים מלא 3.6%  

 

ברקוד 58162    
    ₪15.50

תנובה    
חלב לקפה 3.5% קרטון

   

ברקוד 32231    
    ₪6.90

יטבתה    
כד 2 ליטר חלב -3%

מהדרין    

ברקוד 29815    
    ₪12.90

יטבתה    
חלב יטבתה בבקבוק

3% מועשר    

ברקוד 32080    
    ₪8.90

תנובה    
חלב 1.5 3% לי' קרטון

הומוגני    

ברקוד 57477    
    ₪8.60

תנובה    
חלב 1.5 ליטר 2%    

ברקוד 21945    
    ₪8.90

תנובה    
חלב משק תנובה 1

ליטר    

ברקוד 63494    
    ₪5.90

תנובה    
חלב תנובה 2 3% לי'    

ברקוד 20832    
    ₪11.50

תנובה    
חלב 3% קרטון 1 לי'

תנובה    

ברקוד 31074    
    ₪5.75

טרה    
חלב בקרטון 1 3%

ליטר טרה    

ברקוד 74076    
    ₪5.75
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קטלוג מוצרים
מוצרי חלב

יוגורט
מולר    

מאגדת שמינייה מולר
ביאנקו במתיקות

מעודנת    

ברקוד 95217    
    ₪18.90

מולר    
מאגדת שמינייה מולר

1.7% נטורל    

ברקוד 95224    
    ₪17.90

מולר    
מאגדת שמינייה מולר

נטורל 2.8%    

ברקוד 95231    
    ₪17.90

תנובה    
מאגדת יוגורט תנובה

    1.5%

ברקוד 58117    
    ₪14.90

תנובה    
מאגדת יוגורט ביו

תנובה    

ברקוד 61254    
    ₪16.90

תנובה    
יוגורט תנובה 4.5%    

ברקוד 64422    
    ₪2.80

דנונה    
דנונה יווני תות    

ברקוד 50145    
    ₪3.90

דנונה    
דנונה יווני פירות יער    

ברקוד 50152    
    ₪3.90

דנונה    
דנונה יווני קפה    

ברקוד 50169    
    ₪3.90

דנונה    
מארז 8 מתיקות
מעודנת 2%    

ברקוד 64969    
    ₪18.90

דנונה    
מארז 8 חסכון - ביו
1.7% 150 גרם    

ברקוד 64990    
    ₪16.90

דנונה    
מארז 8 חסכון - ביו 3%

150 גרם    

ברקוד 39078    
    ₪16.90

דנונה    
דנונה ביו 3% 200 גרם

   

ברקוד 08316    
    ₪3.50

יופלה    
מאגדת 8 יופלה מעודן  

 

ברקוד 52946    
    ₪19.90

יופלה    
מארז 8 יוגורט טבעי

יופלה    

ברקוד 53998    
    ₪16.90

יופלה    
יופלה לבן בד"ץ 1.5%  

 

ברקוד 31999    
    ₪3.20

יופלה    
יופלה ביו טבעי 1.5%  

 

ברקוד 33320    
    ₪3.20

יופלה    
מאגדת יופלה וניל מעודן

   

ברקוד 59701    
    ₪19.90

דנונה    
דנונה דיאט תות 0%    

ברקוד 41990    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה דיאט עוגת גבינה

ולימון    

ברקוד 42003    
    ₪4.90

דנונה    
מארז 4 תות 4 אוכמניות

0% בתחתית    

ברקוד 42010    
    ₪27.90

יופלה    
דיאט יופלה תות    

ברקוד 61261    
    ₪4.50

יופלה    
מאגדת דיאט יופלה 0%

תות אפרסק    

ברקוד 62954    
    ₪14.90

מולר    
מולר סימפלי פרוט תות

    0%

ברקוד 96719    
    ₪4.90

מולר    
מולר סימפלי פרוט

אפרסק 0%    

ברקוד 96726    
    ₪4.90

מולר    
מולר סימפלי פרוט

פירות יער0%    

ברקוד 96733    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה ביו 1.7% 200

גרם    

ברקוד 84528    
    ₪3.50

שטראוס    
דנונה בר תות + עדשים

ולבבות    

ברקוד 61837    
    ₪4.90

דנונה    
מארז שמינייה דנונה

וניל    

ברקוד 36293    
    ₪19.90

יופלה    
יופלה פרנץ וניל 3%    

ברקוד 27459    
    ₪4.50

דנונה    
דנונה ביו 0% 200 גרם

   

ברקוד 24466    
    ₪3.50

דנונה    
דנונה דיאט קפוצ'ינו    

ברקוד 94291    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה דיאט תות -0%

פרי בתחתית    

ברקוד 67617    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה אפרסק 0%    

ברקוד 67594    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה פרו טריפל זירו

תות    

ברקוד 39959    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה דיאט אננס    

ברקוד 41983    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה בר פקאן    

ברקוד 21155    
    ₪4.90

דנונה    
בר דנונה פצפוצים    

ברקוד 08354    
    ₪4.90

מולר    
מולר מיקס פצפוצי

שוקולד    

ברקוד 93039    
    ₪5.90

מולר    
מולר מיקס גליליות קרם

אגוזים    

ברקוד 93060    
    ₪5.90

מולר    
מולר מיקס יוגורט

+קורנפלקס מצופה    

ברקוד 94081    
    ₪5.90

מולר    
מולר מיקס שקדים

ובוטנים מקורמלים    

ברקוד 97600    
    ₪5.90

מולר    
מולר מיקס קליק חום

לבן    

ברקוד 97617    
    ₪5.90

תנובה    
פרילי טבע גרנולה

פירות    

ברקוד 64132    
    ₪4.90

תנובה    
מארז 6 פרילי טבע    

ברקוד 56081    
    ₪21.90

מולר    
froop trio אפרסק

פסיפלורה אננס 3%
150 גרם    

ברקוד 96481    
    ₪5.20

מולר    
מולר סימפלי פרוט אננס

    0%

ברקוד 96979    
    ₪4.90

תנובה    
פרילי תות 1.5%    

ברקוד 61506    
    ₪3.40

תנובה    
פרילי משמש    

ברקוד 61513    
    ₪3.40

תנובה    
פרילי אננס 1.5%    

ברקוד 61520    
    ₪3.40

תנובה    
יופלה לבן 1.2% שזיף

בתחתית    

ברקוד 36895    
    ₪4.50

תנובה    
פרילי פירות יער    

ברקוד 61193    
    ₪3.40

תנובה    
פרילי תות 1.5 % 500

מ"ל    

ברקוד 44712    
    ₪10.90

דנונה    
דנונה בר תות
קורנפלקס    

ברקוד 71669    
    ₪4.90

מולר    
muller froop יוגורט
פרי תות 150 גרם    

ברקוד 90427    
    ₪5.20

מולר    
muller froop יוגורט

פרי אפרסק ופסיפלורה
150 גרם    

ברקוד 90465    
    ₪5.20

מולר    
muller froop יוגורט

פרי לימון 150 גרם    

ברקוד 90489    
    ₪5.20

מולר    
muller froop יוגורט

פרי פירות יער 150 גרם
   

ברקוד 91844    
    ₪5.20

מולר    
מולר סימפלי פרוט תות

שדה 3%    

ברקוד 93169    
    ₪4.90

מולר    
מולר סימפלי פרוט

אפרסק 3%    

ברקוד 93176    
    ₪4.90

מולר    
מולר סימפלי פרוט
פירות יער 3%    

ברקוד 93190    
    ₪4.90

מולר    
מולר סימפלי פרוט קיווי

    3%

ברקוד 93947    
    ₪4.90

מולר    
froop trio מלון בננה
תמר3% 150 גרם    

ברקוד 96474    
    ₪5.20
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קטלוג מוצרים
מוצרי חלב

יוגורט

דנונה    
דנונה פרו תות    

ברקוד 20288    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה פירות יער 3%    

ברקוד 68713    
    ₪3.90

דנונה    
דנונה פרו פירות יער    

ברקוד 26178    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה תות 3%    

ברקוד 64532    
    ₪3.90

יופלה    
מאגדת יופלה 4 תות 4

אפרסק    

ברקוד 53981    
    ₪26.90

יופלה    
יופלה תות 3%    

ברקוד 22744    
    ₪4.50

יופלה    
יופלה אפרסק 3%    

ברקוד 22751    
    ₪4.50

יופלה    
יופלה 500 גרם תות

    YYY 3%

ברקוד 61292    
    ₪11.90

יופלה    
יופלה דובדבן חמוציות

בתחתית    

ברקוד 61520    
    ₪4.50

   
יופלה לבן וניל    

ברקוד 59718    
    ₪3.20

דנונה    
דנונה אפרסק 3%    

ברקוד 64693    
    ₪3.90

מוצרי חלב

לבן, אשל, שמנת חמוצה, ריויון
טרה    

לבן 150 גרם 3% טרה
   

ברקוד 69449    
    ₪1.20

יטבתה    
שמנת חמוצה 15%
מועשרת מהדרין    

ברקוד 41858    
    ₪2.50

תנובה    
שמנת חמוצה 15%

תנובה    

ברקוד 61209    
    ₪2.20

תנובה    
שמנת 100 15% מ"ל  

 

ברקוד 25509    
    ₪1.70

תנובה    
שמנת 200 9% מ"ל    

ברקוד 25370    
    ₪3.60

תנובה    
שמנת של פעם 27%

200 מ"ל    

ברקוד 63753    
    ₪4.10

תנובה    
שמנת 200 15% מ"ל

מהדרין    

ברקוד 25455    
    ₪2.20

טרה    
שמנת חמוצה 125 מ"ל

טרה    

ברקוד 85262    
    ₪1.40

טרה    
שמנת חמוצה 200 מ"ל

טרה    

ברקוד 74373    
    ₪2.20

יטבתה    
לבן בטעם אפרסק-

מהדרין    

ברקוד 68898    
    ₪1.40

תנובה    
אשל 200 4.5% מ"ל    

ברקוד 61216    
    ₪1.55

תנובה    
גילה 200 מ''ל תנובה    

ברקוד 61223    
    ₪1.40

תנובה    
גילה 125 מ''ל    

ברקוד 41407    
    ₪0.90

תנובה    
גילה תות 125 ג'    

ברקוד 58979    
    ₪1.30

תנובה    
גילה וניל 125 ג'    

ברקוד 61018    
    ₪1.30

תנובה    
גיל תנובה וועדת

מהדרין    

ברקוד 25417    
    ₪1.40

תנובה    
אשל תנובה וועדת

מהדרין    

ברקוד 25400    
    ₪1.55

טרה    
לבן 125 גרם 3% טרה

   

ברקוד 74250    
    ₪1.00
יטבתה    

לבן בטעם תות 100
מל'- מהדרין    

ברקוד 29010    
    ₪1.40

מוצרי חלב

מעדנים
תנובה    

ג'לי פטל 125 2% גר'  
 

ברקוד 36857    
    ₪2.60

תנובה    
ג'לי אפרסק 125 2%

גר'    

ברקוד 36871    
    ₪2.60

תנובה    
ג'לי ענבים 125 גרם    

ברקוד 62220    
    ₪2.50

תנובה    
מעדן דיאט    

ברקוד 51772    
    ₪3.90

תנובה    
מעדן תנובה 0%    

ברקוד 35225    
    ₪3.90

שטראוס    
מעדן דיאט וניל    

ברקוד 50183    
    ₪3.90

שטראוס    
מעדן דיאט שוקולד

מריר    

ברקוד 50190    
    ₪3.90

שטראוס    
מעדן דיאט שוקולד    

ברקוד 50206    
    ₪3.90

טרה    
מעדן יוגורט תות 3%

125 גרם טרה    

ברקוד 96498    
    ₪2.90
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קטלוג מוצרים
מוצרי חלב

מעדנים

שטראוס    
מילקי טופ עדשים    

ברקוד 66016    
    ₪4.90

שטראוס    
מילקי בטעם שוקולד    

ברקוד 40761    
    ₪2.90

שטראוס    
מילקי אקסטרה קצפת  

 

ברקוד 40952    
    ₪3.90

שטראוס    
דני וניל    

ברקוד 85907    
    ₪2.50

שטראוס    
דני שוקולד    

ברקוד 93637    
    ₪2.50

אחוה    
מאפין ממולא שוקולד

אחוה    

ברקוד 75191    
    ₪1.50

תנובה    
מארז שמינייה תאומים

תות    

ברקוד 55527    
    ₪12.90

תנובה    
באדי תות 125 3% גר'

   

ברקוד 20252    
    ₪2.90

שטראוס    
8 גמדים תות בננה    

ברקוד 62599    
    ₪18.90

שטראוס    
מארז 8 מיני דני שוקולד

   

ברקוד 53719    
    ₪13.90

שטראוס    
מעדן ספלנדיד שוקולד

חלב    

ברקוד 42232    
    ₪3.90

שטראוס    
מעדן ספלנדיד שוקולד

לבן    

ברקוד 42249    
    ₪3.90

שטראוס    
מעדן ספלנדיד שוקולד

מריר    

ברקוד 42256    
    ₪3.90

שטראוס    
מעדן ספלנדיד מוס

שוקולד    

ברקוד 42263    
    ₪4.90

שטראוס    
מילקי מוס שוקולד    

ברקוד 50251    
    ₪3.90

שטראוס    
מילקי מוס שוקולד

אגוזים    

ברקוד 50268    
    ₪3.90

שטראוס    
מילקי קצפת קפוצ'ינו    

ברקוד 50275    
    ₪3.90

שטראוס    
מילקי בטעם וניל    

ברקוד 40754    
    ₪2.90

תנובה    
מוס עם שוקולד חלב

    YOLO

ברקוד 62039    
    ₪4.50

תנובה    
קרלו שוניל 125 גר'    

ברקוד 20061    
    ₪2.90

טרה    
מוו שוקולד אגוזים

וקצפת    

ברקוד 95460    
    ₪2.90

טרה    
מאגדת שמינייה מעדן

שוקולד 100 גרם טרה  
 

ברקוד 96399    
    ₪13.90

טרה    
מעדן מוו שוקולד ומוס

שוקולד טרה    

ברקוד 96580    
    ₪2.90

טרה    
מאגדת מוו מעדן מיני

בטעם שוקולד עם קצפת
   

ברקוד 97310    
    ₪11.90

טרה    
מוו שוקולד קצפת טרה  

 

ברקוד 95477    
    ₪2.90

טרה    
מוו מעדן שוקולד 1.5%

125 גרם טרה    

ברקוד 96436    
    ₪2.90

שטראוס    
מארז 8 מיני מילקי
בטעם שוקולד    

ברקוד 07902    
    ₪11.90

תנובה    
שרינק מיני קרלו שוקולד

16 יחידות בד"צ    

ברקוד 62237    
    ₪20.90

תנובה    
מאגדת 12 קרלו שוקולד

קצפת מיני    

ברקוד 62695    
    ₪17.90

תנובה    
YOLO מעדן שוקולד
בנגיעות אייריש    

ברקוד 63623    
    ₪4.90

תנובה    
yolo מעדן שכבות

שוקולד חלב ולבן    

ברקוד 61414    
    ₪4.90

תנובה    
yolo שוקולד מריר +לבן

   

ברקוד 61612    
    ₪4.90

תנובה    
yolo שוקולד חלב

מעולה    

ברקוד 61056    
    ₪4.90

תנובה    
yolo שוקולד מריר

מעולה    

ברקוד 61063    
    ₪4.90

תנובה    
yolo שוקולד לבן מעולה

   

ברקוד 61070    
    ₪4.90

תנובה    
מוס עם שוקולד לבן

    YOLO

ברקוד 62046    
    ₪4.50

תנובה    
באדי תות 500 3% גר'

   

ברקוד 44880    
    ₪8.90

שטראוס    
מילקי בטעם תות    

ברקוד 68331    
    ₪2.90

תנובה    
באדי שוקו 125 מ"ל    

ברקוד 86240    
    ₪2.90

תנובה    
קרלו שוקו 125 מ"ל    

ברקוד 19973    
    ₪2.80

תנובה    
מאגדת 8 קרלו מיני

שוקולד    

ברקוד 35058    
    ₪13.90

תנובה    
מאגדת 8 קרלו מיני

שוקולד    

ברקוד 35072    
    ₪13.90

תנובה    
קרלו שוקולד עם קצפת

   

ברקוד 61377    
    ₪2.40

תנובה    
מארז 12 יח' מיני קרלו  

 

ברקוד 61384    
    ₪17.90

תנובה    
yolo שוקולד חלב

מעולה + נגיעות תפוז  
 

ברקוד 61407    
    ₪4.90

תנובה    
שמינית קרלו מיני וניל  

 

ברקוד 32606    
    ₪13.50

תנובה    
מאגדת 8 קרלו מיני וניל

   

ברקוד 35119    
    ₪13.90

טרה    
מוו וניל וקצפת טרה    

ברקוד 95446    
    ₪2.90

טרה    
מאגדת שמינייה מעדן
וניל 100 גרם טרה    

ברקוד 96405    
    ₪13.90

טרה    
מוו מעדן וניל 1.5%
125 גרם טרה    

ברקוד 96443    
    ₪2.90

טרה    
מעדן מוו וניל ומוס
שוקולד טרה    

ברקוד 96597    
    ₪2.90

שטראוס    
מארז 8 מיני דני וניל    

ברקוד 53726    
    ₪13.90

שטראוס    
מילקי הפוך    

ברקוד 83225    
    ₪3.90

תנובה    
מאגדת 8 קרלו מיני תות

   

ברקוד 58276    
    ₪13.90

תנובה    
באדי וניל 125 מ"ל    

ברקוד 86233    
    ₪2.80

תנובה    
קרלו וניל 125 מ"ל    

ברקוד 19928    
    ₪2.80
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קטלוג מוצרים
מוצרי חלב

מרגרינה וחמאה
שימרית    

מרגרינה בטעם חמאה  
 

ברקוד 53897    
    ₪4.90

בלו בנד    
מרגרינה בלובנד 200 ג'

   

ברקוד 10035    
    ₪4.90

בלו בנד    
מרגרינה בלו בנד 200

ג'    

ברקוד 10059    
    ₪4.90

בלו בנד    
בלובנד מחמאה 200 ג'

   

ברקוד 10073    
    ₪4.90

וילי פוד    
מרגרינה ללא מלח 200

גרם    

ברקוד 59892    
    ₪3.00

תנובה    
חמאה 100 גר' תנובה  

 

ברקוד 63128    
    ₪3.80

תנובה    
חמאה 200 גר' תנובה  

 

ברקוד 58544    
    ₪7.60

טרה    
חמאה 200 גרם    

ברקוד 94814    
    ₪7.60

טרה    
חמאה 100 גרם טרה  

 

ברקוד 74410    
    ₪3.80

שימרית    
מרגרינה ללא מלח
לאפייה ובישול    

ברקוד 53880    
    ₪4.90

מוצרי חלב

משקאות חלב ויוגורט
תנובה    

שוקו אייס קפה 1 לי'
תנובה    

ברקוד 30695    
    ₪12.90

תנובה    
שוקו 1 לי' תנובה    

ברקוד 31531    
    ₪12.90

תנובה    
משקה GO וניל    

ברקוד 63678    
    ₪5.90

תנובה    
שוקו בבקבוק בטעם

שוקו 250 מ"ל    

ברקוד 26872    
    ₪5.50

תנובה    
שוקו 340 מ"ל תנובה    

ברקוד 36130    
    ₪6.50

טרה    
שוקו 1 ליטר קרטון    

ברקוד 96757    
    ₪12.90

טרה    
שוקו 2 ליטר קרטון    

ברקוד 96764    
    ₪19.90

טרה    
שוקו בשקית 220 מ"ל

טרה    

ברקוד 96788    
    ₪2.60

טרה    
שישיית שוקו טרה    

ברקוד 96795    
    ₪14.90

יטבתה    
שוקו שקית יטבתה 225

מ"ל    

ברקוד 42855    
    ₪2.50

יטבתה    
שוקו פקק 250 מל

מהדרין    

ברקוד 29433    
    ₪5.50

יטבתה    
שוקו 1 ל בקבוק מהדרין

   

ברקוד 29181    
    ₪12.90

תנובה    
שוקו שוק תנובה כד 2

ל'    

ברקוד 42732    
    ₪21.90

תנובה    
שוקו עמיד 250 מ"ל

קרטון    

ברקוד 43012    
    ₪4.70

תנובה    
מאגדת זוג בקבוקי שוקו

ליטר בד"צ    

ברקוד 56944    
    ₪20.50

תנובה    
שוקו 1 לי' עד"ח תנובה

   

ברקוד 57934    
    ₪12.90

תנובה    
שוק שוקו בשקית 225

מ"ל    

ברקוד 19522    
    ₪2.80

תנובה    
שוקו שקית 225 מ"ל

תנובה    

ברקוד 20283    
    ₪2.80

תנובה    
שוקו בבקבוק פונץ' 250

מ"ל    

ברקוד 36192    
    ₪6.00

יטבתה    
אייס קפה 1 ליטר
יטבתה מהדרין    

ברקוד 29907    
    ₪12.90

יטבתה    
אייסקפה 350 מ"ל

מהדרין    

ברקוד 38142    
    ₪6.90

תנובה    
משקה GO קפה    

ברקוד 63685    
    ₪5.90

תנובה    
שוקו אייס קפה 340

מ"ל    

ברקוד 36154    
    ₪6.50

יטבתה    
שוקו יטבתה כד 2 ליטר

מהדרין    

ברקוד 23165    
    ₪21.90

יטבתה    
השוקו שלי- שוקו ללא

תוספת סוכר    

ברקוד 40252    
    ₪11.90

יטבתה    
השוקו שלי לל"ס    

ברקוד 44427    
    ₪2.80

יטבתה    
מארז 8 שקיות שוקו-

מהדרין (חדש)    

ברקוד 29792    
    ₪20.90

יטבתה    
מוקה בקבוק 1 ליטר

מהדרין    

ברקוד 29532    
    ₪12.90

תנובה    
שוקו מוקה 1 לי' תנובה

   

ברקוד 52298    
    ₪12.90

תנובה    
שוקו מוקה 340 מ"ל    

ברקוד 52304    
    ₪6.50

יטבתה    
1 ליטר משקה בננה

מהדרין    

ברקוד 29372    
    ₪12.90

יטבתה    
בננה פקק 250 מ"ל

מהדרין    

ברקוד 29389    
    ₪5.50

יטבתה    
פונץ' בננה 250 מ"ל

פקק ספורטאים-מהדרין
   

ברקוד 68959    
    ₪5.50

יטבתה    
פונץ' בננה 1 ליטר-

מהדרין    

ברקוד 61181    
    ₪12.90

תנובה    
שוקו בננה 1 לי' תנובה  

 

ברקוד 32514    
    ₪12.90

תנובה    
שוקו בבקבוק בטעם

בננה 250 מ"ל    

ברקוד 34198    
    ₪5.50

דנונה    
דנונה לשתיה תות בננה

267גר'    

ברקוד 65738    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה לשתיה לימון נענע

267גר'    

ברקוד 54334    
    ₪4.90

דנונה    
דנונה לשתיה תות

267גר'    

ברקוד 54341    
    ₪4.90

יופלה    
מארז שישייה יופלה

תות    

ברקוד 50072    
    ₪12.90

יופלה    
מארז שישית יופלה    

ברקוד 50065    
    ₪12.90

יטבתה    
מוקה יטבתה בשקית    

ברקוד 23196    
    ₪2.90
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קטלוג מוצרים
מוצרי חלב

פסטה בקירור
טעמן    

פסטה ניוקי 500 גר'
טעמן    

ברקוד 37984    
    ₪3.90

מוצרי חלב

שמנת מתוקה וקצפת צמחית
יטבתה    

שמנת מתוקה להקצפה
32% מהדרין-ח    

ברקוד 68904    
    ₪7.50

תנובה    
שמנת מתוקה 38%

בשקית    

ברקוד 44026    
    ₪5.90

תנובה    
שמנת עמידה38% 500

מ"ל    

ברקוד 58047    
    ₪11.90

תנובה    
שמנת להקצפה השף

הלבן 32% 250 מ"ל    

ברקוד 25738    
    ₪6.90

טרה    
שמנת מתוקה עמידה

38% 250 מ"ל טרה    

ברקוד 92636    
    ₪5.95

יטבתה    
שמנת לבישול 15%

מהדרין- ח    

ברקוד 62339    
    ₪8.50

יטבתה    
שמנת לבישול 9%

מהדרין-ח    

ברקוד 20912    
    ₪8.50

תנובה    
שמנת עמדה

לבישול10% 250מ"ל    

ברקוד 37021    
    ₪8.50

טרה    
שמנת לבישול 15%

500 מ"ל טרה    

ברקוד 95521    
    ₪16.90

תנובה    
קצפת צמחית השף

הלבן 32% 500 מ"ל    

ברקוד 24847    
    ₪15.90

תנובה    
שלישיית קצפת צמחית

בשרינק    

ברקוד 33917    
    ₪20.90

תנובה    
קצפת צמחי השף הלבן

32% 250 מ"ל    

ברקוד 33900    
    ₪8.90

יטבתה    
שמנת להקצפה 38%

מהדרין    

ברקוד 28310    
    ₪5.95
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קטלוג מוצרים
דגני בוקר

דגני בוקר
תלמה    

ברנפלקס ללא סוכר
500 גר'    

ברקוד 16444    
    ₪19.90

בונה ויטה    
קורנפלקס 1 ק"ג    

ברקוד 60327    
    ₪11.90

תלמה    
קורנפלקס תלמה 750

גר'    

ברקוד 05525    
    ₪16.90

תלמה    
קורנפלקס דבש    

ברקוד 62560    
    ₪15.90

קלוגס    
קלוגס קורנפלקס 750 ג'

   

ברקוד 43237    
    ₪19.90

   
קוואקר מהיר הכנה 500

גר' כי טוב    

ברקוד 68708    
    ₪11.90

תלמה    
ריבועים של אלופים

500 גר'    

ברקוד 04894    
    ₪18.90

תלמה    
דליקשיו 400 גר'    

ברקוד 40459    
    ₪21.90

תלמה    
דליפקאן 400 גר' בד"ץ  

 

ברקוד 49932    
    ₪21.90

תלמה    
ריבועי ברנפלקס וקינמון

400 גר'    

ברקוד 43917    
    ₪19.90

תלמה    
ברנפלקס קרנצ"ים 375

גר'    

ברקוד 68173    
    ₪19.90

תלמה    
ברנפלקס תלמה 500

גר'    

ברקוד 05556    
    ₪19.90

דגני בוקר

דגני בוקר לילדים
תלמה    

קוקומן כדורים מופחת
סוכר 500    

ברקוד 41371    
    ₪24.90

תלמה    
ציפי פצפוצים 500 גר'

בד"ץ תלמה    

ברקוד 05686    
    ₪18.90

תלמה    
קוקומן חום לבן בד"ץ

20% פחות    

ברקוד 69743    
    ₪18.90

תלמה    
עוגי בד"ץ 500 גר' 20%

פחות סוכר    

ברקוד 69798    
    ₪18.90

תלמה    
כריות נוגט 750 גר'    

ברקוד 05709    
    ₪27.90

תלמה    
כריות צוקולדה 750 גר'

   

ברקוד 41077    
    ₪27.90

אשבול    
מולטי אורז שוקולד 500

גר'    

ברקוד 39210    
    ₪8.90

אשבול    
דגנים מולטי כדורי

שוקולד 500 גר'    

ברקוד 39289    
    ₪8.90

אשבול    
דגני בוקר צ'ויס כדורי

שוקולד    

ברקוד 39821    
    ₪6.90

אשבול    
מולטי כוכבים 500 גר'  

 

ברקוד 39296    
    ₪8.90

אשבול    
דגני בוקר צ'ויס טבעות

דבש    

ברקוד 39807    
    ₪6.90

אשבול    
דגני בוקר צ'ויס טבעות

פירות    

ברקוד 39814    
    ₪6.90

אשבול    
קרמים בטעם נוגט 750

גר' אשבול    

ברקוד 39708    
    ₪19.90

אשבול    
קרמים בטעם שוקולד

750 גר' אשבול    

ברקוד 39746    
    ₪19.90

אשבול    
קרמים בטעם וניל 750

גרם    

ברקוד 39722    
    ₪19.90

אשבול    
מולטי סוכר חום ודבש

500 גר' אשבול    

ברקוד 39265    
    ₪8.90

אשבול    
מולטי פירות 500 גר'    

ברקוד 39272    
    ₪8.90

תלמה    
קוקומן צדפים מופחת

סוכר 750 גר'    

ברקוד 40756    
    ₪24.90

אשבול    
חיטה סוכר חום ודבש

200 גר' אשבול    

ברקוד 39258    
    ₪7.90

אשבול    
שלווה 230 גר' אשבול  

 

ברקוד 39104    
    ₪7.90

אשבול    
דגן לבן משפחתי 150

גר' אשבול    

ברקוד 39227    
    ₪7.90

תלמה    
קוקומן חום לבן 750 גר'

מופחת סוכר    

ברקוד 40749    
    ₪24.90

תלמה    
עוגי 750 גרם    

ברקוד 41388    
    ₪24.90

תלמה    
כריות נוגט 850 גר'    

ברקוד 43979    
    ₪27.90

תלמה    
שוגי 500 בד"ץ גר'

20% פחות סוכר    

ברקוד 66711    
    ₪18.90

תלמה    
כריות וניל עוגיות 750

גר'    

ברקוד 68838    
    ₪27.90

תלמה    
כריות וניל 750 גר'    

ברקוד 60771    
    ₪24.90

אשבול    
שלווה נטו 140 ג'

אשבול    

ברקוד 39180    
    ₪7.90

אשבול    
שלווה מתוקה אשבול    

ברקוד 39234    
    ₪7.90
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קטלוג מוצרים
דגנים

גרנולה, אורז תפוח
בטר אנד

דיפרנט    
פיצפוצי אורז מלא ללא

סוכר ומלח בשקית 450
גרם    

ברקוד 46776    
    ₪15.90

בטר אנד
דיפרנט    

פצפוצי אורז מלא 450
    B-D 'ג

ברקוד 89602    
    ₪15.90

בטר אנד
דיפרנט    

B- 'פצפוצי אורז 500 ג
    D

ברקוד 89169    
    ₪16.90

אשבול    
פצפוצי אורז 450 גר'    

ברקוד 39609    
    ₪10.90

אשבול    
פיצפוצי אורז לייט 450

גר' אשבול    

ברקוד 39623    
    ₪10.90

דגנים

חטיפי דגנים ואנרגיה
תלמה    

שוגי פצפוצים שוקולד
לבן וקרם    

ברקוד 41091    
    ₪15.90

תלמה    
מארז כריות אישי

ממולא נוגט    

ברקוד 31447    
    ₪15.90

תלמה    
חטיף דגנים כריות    

ברקוד 43351    
    ₪14.90

תלמה    
מאגדת ח. דגנים שוגי

שוקו    

ברקוד 17393    
    ₪15.90

תלמה    
מאגדת ח. דגנים קוקומן

צדפים    

ברקוד 41084    
    ₪15.90

תלמה    
מאגדת קוקומן שוקולד  

 

ברקוד 17430    
    ₪15.90

תלמה    
חטיף דגנים שוגי

קורנפלקס    

ברקוד 17386    
    ₪15.90

אשבול    
טורבו ח. דגנים חלבה

שישיה    

ברקוד 39982    
    ₪11.90

אשבול    
טורבו ח. דגנים שוקולד

שישיה    

ברקוד 39975    
    ₪11.90

דגנים

שיבולת שועל
קוואקר    

קוואקר פח- 500 גרם  
 

ברקוד 80107    
    ₪16.90

קוואקר    
קוואקר מילוי 500 גר'    

ברקוד 80442    
    ₪14.90

סוגת    
פתיתי שיבולת שועל

500 גרם    

ברקוד 02987    
    ₪5.90

מיה    
קווקר 200 גר' מיה    

ברקוד 19214    
    ₪3.90

מיה    
קוואקר מהיר 500 גר'

מיה    

ברקוד 53541    
    ₪7.90

מיה    
קווקר מהיר הכנה 500

גרם בפח    

ברקוד 47693    
    ₪12.90
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קטלוג מוצרים
בישול

אורז, קוסקוס ופתיתים
אסם    

פתיתים אפויים קוסקוס
אסם    

ברקוד 60200    
    ₪7.90

משובח    
פארפל בתנור 400 גר'

משובח    

ברקוד 01026    
    ₪7.90

סוגת    
קוסקוס דק 350 גרם    

ברקוד 02260    
    ₪4.90

סוגת    
קוסקוס עבה 350 גרם  

 

ברקוד 02277    
    ₪4.90

סוגת    
קוסקוס בינוני 350 גרם

   

ברקוד 43325    
    ₪4.90

אסם    
פתיתי קוסקוס ישראלי  

 

ברקוד 67048    
    ₪7.90

אסם    
אסם קוסקוס דק בשקית

   

ברקוד 53819    
    ₪7.90

אסם    
זוג קוסקוס אוסם    

ברקוד 73086    
    ₪9.90

אסם    
קוסקוס בינוני 350 גר'

אסם    

ברקוד 64758    
    ₪7.90

סוגת    
פתיתים אפויים טבעת

500 גר    

ברקוד 02642    
    ₪4.90

שיבולים    
פתיתים אפויים    

ברקוד 82211    
    ₪4.90

אסם    
אסם פתיתים אפויים

קוסקוס מארז    

ברקוד 60479    
    ₪11.90

אסם    
פתיתים אפויים+אטריות

אסם    

ברקוד 95024    
    ₪7.90

אסם    
פתיתים אפויים אורז

אסם    

ברקוד 60903    
    ₪7.90

אסם    
פתיתים אפויים כוכבים

אסם    

ברקוד 60576    
    ₪7.90

אסם    
פתיתים אפויים טבעות

אסם    

ברקוד 60408    
    ₪7.90

אסם    
פתיתים אפויים 3 צבעים

אסם    

ברקוד 61450    
    ₪7.90

אסם    
פתיתים עם בצל אסם  

 

ברקוד 61214    
    ₪7.90

מיה    
אורז פרסי מיה 1 ק"ג    

ברקוד 81785    
    ₪8.90

כיטוב    
אורז עממי 1 ק"ג כי טוב

   

ברקוד 68524    
    ₪13.90

כיטוב    
אורז פרסי 500 גר' כי

טוב    

ברקוד 42199    
    ₪8.90

כיטוב    
אורז פרסי 1 ק"ג וואקום

כי טוב    

ברקוד 68500    
    ₪14.90

טעמן    
פתיתים טעמן    

ברקוד 39551    
    ₪3.90

טעמן    
פתיתים טעמן    

ברקוד 39568    
    ₪3.90

סוגת    
פתיתים אפויים אורז

500 ג'    

ברקוד 02611    
    ₪4.90

סוגת    
פתיתים אפויים קוסקוס

    500

ברקוד 02628    
    ₪4.90

סוגת    
פתיתים אפויים כוכבים

    500

ברקוד 02635    
    ₪4.90

טעמן    
אורז הודי בסמטי    

ברקוד 39704    
    ₪10.90

סוגת    
אורז תאילנדי 1 ק"ג

סוגת    

ברקוד 11169    
    ₪4.90

סוגת    
אורז פרסי 1 ק ג    

ברקוד 11442    
    ₪10.90

סוגת    
אורז יסמין קלאסי 1 ק ג

   

ברקוד 00396    
    ₪10.90

סוגת    
אורז בסמטי 1 ק"ג סוגת

   

ברקוד 43004    
    ₪12.90

מיה    
אורז פרסי סלקטד 1

ק"ג    

ברקוד 47174    
    ₪14.90

מיה    
אורז בסמטי-הודי 500

גר' סלקטד    

ברקוד 77198    
    ₪9.90

מיה    
אורז יסמין 1 ק"ג מיה    

ברקוד 77808    
    ₪10.90

מיה    
אורז בסמטי-הודי מיה 1

ק"ג    

ברקוד 53909    
    ₪16.90

סוגת    
קוסקוס מלא 350 גרם  

 

ברקוד 02284    
    ₪4.90

   
אורז השף וואקום 1 ק"ג

   

ברקוד 81719    
    ₪10.90

   
אורז פרסי 500 גר'

סלקטד    

ברקוד 77167    
    ₪9.90

אריזות    
אורז פרסי וואקום 1 ק"ג

   

ברקוד 53355    
    ₪8.90

טעמן    
אורז פרסי קלאסי 1 ק"ג

   

ברקוד 39469    
    ₪7.90

בישול

דגנים
מיה    

בורגול 500 גר' סלקטד
   

ברקוד 77112    
    ₪9.90

סוגת    
גריסי פנינה 500 גרם  

 

ברקוד 00020    
    ₪5.90

סוגת    
גריסי פנינה 1 ק"ג    

ברקוד 00327    
    ₪6.90

סוגת    
גריסים 500 גרם    

ברקוד 43707    
    ₪4.90

מיה    
גריסים 500 גר' מיה    

ברקוד 19122    
    ₪4.90

מיה    
גריסי פנינה 500 גר'

מיה    

ברקוד 81716    
    ₪5.90

מיה    
גריסים סלקטד 500 גר'

   

ברקוד 77013    
    ₪9.90

מיה    
גריסי פנינה 500 גר'

סלקטד מיה    

ברקוד 77099    
    ₪9.90

כיטוב    
גריסי פנינה 500 גר' כי

טוב    

ברקוד 68111    
    ₪9.90

מיה    
חיטה 500 גר' מיה    

ברקוד 19221    
    ₪5.90

מיה    
חיטה 500 גר' סלקטד  

 

ברקוד 77075    
    ₪9.90

כיטוב    
קינואה 300 גר' כי טוב  

 

ברקוד 68227    
    ₪18.90

סוגת    
פופקורן 500 גר'    

ברקוד 43776    
    ₪5.90

מיה    
פופקורן 500 גר' מיה    

ברקוד 19177    
    ₪6.90

סוגת    
בורגול 1 ק"ג    

ברקוד 00419    
    ₪6.90

סוגת    
בורגול 500 גרם    

ברקוד 00587    
    ₪4.90

מיה    
בורגול 500 גר'    

ברקוד 53510    
    ₪7.90

מיה    
ג'ריש 500 גר' מיה    

ברקוד 53527    
    ₪7.90
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קטלוג מוצרים
בישול

דגנים

סוגת    
חיטה 1 ק"ג    

ברקוד 00006    
    ₪6.90

סוגת    
חיטה 500 גר'    

ברקוד 43738    
    ₪4.90

בישול

מרקים ומזון מהיר להכנה
אסם    

מנה חמה נודלס בטעם
עוף אסם    

ברקוד 73750    
    ₪7.50

אסם    
מנה חמה נודלס ירקות
סצ'ואן בכוס אסם    

ברקוד 80667    
    ₪7.50

אסם    
מנה חמה פסטה
מוקרמת אסם    

ברקוד 65540    
    ₪6.90

אסם    
מנה חמה פסטה

עגבניות חריף אש אסם
   

ברקוד 75912    
    ₪6.90

אסם    
מרק פטריות נמס זוגות

   

ברקוד 90777    
    ₪5.90

קנור    
קנור נמס בכוס אפונה  

 

ברקוד 49482    
    ₪6.90

קנור    
נמס בכוס ירקות    

ברקוד 69521    
    ₪6.90

אסם    
רוטב צלי    

ברקוד 93176    
    ₪3.90

קנור    
רוטב פטריות באבקה    

ברקוד 29457    
    ₪4.90

אסם    
מנה חמה נודלס
תאילנדי אסם    

ברקוד 80650    
    ₪7.50

אסם    
מנה חמה נודלס פיקנטי

אסם    

ברקוד 73774    
    ₪7.50

אסם    
מנה חמה נודלס טעם

בקר אסם    

ברקוד 73767    
    ₪7.50

אסם    
מנה חמה קוסקוס עם

ירקות אסם    

ברקוד 65557    
    ₪6.90

אסם    
מנה חמה פסטה עם

עגבניות אסם    

ברקוד 73125    
    ₪6.90

אסם    
מנה חמה פסטה ברוטב

פיצה אסם    

ברקוד 73415    
    ₪6.90

אסם    
מנה חמה פירה עם

ירקות אסם    

ברקוד 65335    
    ₪6.90

אסם    
מנה חמה פירה עם בצל

אסם    

ברקוד 64871    
    ₪6.90

אסם    
מנה חמה ספגטי בולונז

אסם    

ברקוד 67599    
    ₪6.90

אסם    
אסם מרק בטעם עוף

עדיף 400 גר'    

ברקוד 70384    
    ₪13.90

טעים    
נודלס טעים בטעם עוף  

 

ברקוד 76212    
    ₪3.90

וילי פוד    
מנת השף נודלס בטעם

עוף    

ברקוד 59823    
    ₪4.90

וילי פוד    
מנת השף נודלס עם

ירקות    

ברקוד 59861    
    ₪4.90

טעמן    
נודלס טעים בטעם בקר

   

ברקוד 76229    
    ₪3.90

טעמן    
נודלס טעים בטעם

ירקות    

ברקוד 76236    
    ₪3.90

טעמן    
נודלס טעים בטעם סיני  

 

ברקוד 76243    
    ₪3.90

אסם    
אסם מנה חמה פירה +

ירקות כשל"פ    

ברקוד 68282    
    ₪6.90

אסם    
אסם מנה חמה פירה

תפו"א ופטריות כשל"פ  
 

ברקוד 68299    
    ₪6.90

אסם    
אבקת מרק בצל אסם

400 גר'    

ברקוד 70353    
    ₪19.90

אסם    
מרק בטעם עוף 1 ק''ג  

 

ברקוד 85136    
    ₪15.90

אסם    
אבקת מרק זך עוף 400
גר' רכיבים טבעיים    

ברקוד 85341    
    ₪19.90

אסם    
רוטב פטריות    

ברקוד 93183    
    ₪3.90

אסם    
אסם מרק פטריות 400

גר'    

ברקוד 70322    
    ₪19.90

אסם    
אסם מרק עוף אמיתי

בשרי 400 גר'    

ברקוד 70308    
    ₪23.90

בישול

פסטה,אטריות ונודלס
טעמן    

פסטה פרפלה ג'מבו
500 גר' טעמן    

ברקוד 02236    
    ₪3.90

טעמן    
פסטה מסולסלת 500

גר' טעמן    

ברקוד 02243    
    ₪3.90

אסם    
מיני מקרוני אסם    

ברקוד 84139    
    ₪6.50

אסם    
פסטה גלגלים אסם    

ברקוד 84146    
    ₪6.50

אסם    
פסטה צינורות אסם    

ברקוד 71990    
    ₪6.50

אסם    
פסטה תלתלים אסם    

ברקוד 60248    
    ₪6.50

אסם    
פסטה צדפים גדולים

אסם    

ברקוד 60842    
    ₪6.50

אסם    
פסטה קרניים בינוניות

אסם    

ברקוד 60828    
    ₪6.50

אסם    
פסטה מסולסלים אסם  

 

ברקוד 60781    
    ₪6.50
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קטלוג מוצרים
בישול

פסטה,אטריות ונודלס
אסם    

אטריות דקיקות 400 גר'
אסם    

ברקוד 60972    
    ₪6.90

אסם    
אטריות דקות אסם 400

גר'    

ברקוד 60163    
    ₪6.90

אסם    
אטריות בינוני אסם    

ברקוד 60958    
    ₪6.90

טעמן    
פסטה קונכיות 500 גר'

טעמן    

ברקוד 37371    
    ₪3.90

טעמן    
פסטה קרניים 500 גר'

טעמן    

ברקוד 77924    
    ₪3.90

טעמן    
פסטה צינורות 500 גר'

טעמן    

ברקוד 37755    
    ₪3.90

טעמן    
פסטה פרח 500 גר'

טעמן    

ברקוד 02250    
    ₪3.90

טעמן    
פסטה ספירלה 500 גר'

טעמן    

ברקוד 37762    
    ₪3.90

טעמן    
פסטה מקרוני 500 גר'

טעמן    

ברקוד 77917    
    ₪3.90

אסם    
ספגטי 500 גר' אסם    

ברקוד 60880    
    ₪6.50

אסם    
מקרוני אסם    

ברקוד 60217    
    ₪6.50

טעמן    
אטריות נודלס דקות

400 גרם    

ברקוד 57011    
    ₪5.90

טעמן    
אטריות נודלס רחבות

400 גרם    

ברקוד 57028    
    ₪5.90

טעמן    
לזניה 500 גרם    

ברקוד 39223    
    ₪10.90

טעמן    
אטריות דקות טעמן    

ברקוד 25922    
    ₪4.90

טעמן    
איטריות דקיקות טעמן  

 

ברקוד 25939    
    ₪4.90

שיבולים    
איטריות סבתא    

ברקוד 82204    
    ₪4.90

אסם    
אטריות רחבות אסם    

ברקוד 60965    
    ₪6.90

טעמן    
ספגטי ספירלה חיטה

מלאה טעמן    

ברקוד 29779    
    ₪4.90

טעמן    
ספגטי חיטה מלאה

טעמן    

ברקוד 29793    
    ₪4.90

טעמן    
צינורות קמח מלא    

ברקוד 29786    
    ₪4.90

טעמן    
פסטה ספגטיני מס' 10

500 גר' טעמן    

ברקוד 37939    
    ₪3.90

טעמן    
פסטה ספגטיני מס' 6

500 גר' טעמן    

ברקוד 37946    
    ₪3.90

אסם    
מארז ספגטי אסם    

ברקוד 70124    
    ₪19.90

בישול

קטניות

סוגת    
חומוס 1 ק"ג    

ברקוד 90261    
    ₪16.90

סוגת    
חומוס ענק 500 גרם    

ברקוד 43820    
    ₪13.90

סוגת    
חומוס ענק 1 ק"ג    

ברקוד 00402    
    ₪18.90

סוגת    
חומוס 500 גרם    

ברקוד 43714    
    ₪10.90

מיה    
חומוס לבן ענק 1 ק"ג

מיה    

ברקוד 41222    
    ₪18.90

מיה    
חומוס לבן ענק 500 גר'

   

ברקוד 81693    
    ₪11.90

מיה    
חומוס לבן ענק סלקטד

500 גר' מיה    

ברקוד 77136    
    ₪11.90

כיטוב    
חומוס 500 גר' כי טוב  

 

ברקוד 42083    
    ₪11.90

כיטוב    
שעועית מעורבת 500

גר' כי טוב    

ברקוד 68197    
    ₪12.90

סוגת    
אפונה 500 גר'    

ברקוד 43684    
    ₪5.90

מיה    
אפונה ירוקה 1 ק"ג מיה

   

ברקוד 41178    
    ₪10.90

מיה    
אפונה סלקטד 500 גר'  

 

ברקוד 77105    
    ₪9.90

כיטוב    
אפונה 500 גר' כי טוב  

 

ברקוד 68128    
    ₪8.90

כיטוב    
שעועית אדומה 500 גר'

כי טוב    

ברקוד 68104    
    ₪11.90

סוגת    
עדשים אדומות 1 ק"ג  

 

ברקוד 90414    
    ₪11.90

סוגת    
עדשים אדומות 500 גר'

   

ברקוד 43769    
    ₪6.90

מיה    
עדשים אדומים 500 גר'

מיה    

ברקוד 19184    
    ₪9.90

כיטוב    
עדשים ירוקים 500 גר'

כי טוב    

ברקוד 68036    
    ₪9.90

בישול

שקדי מרק וקרוטונים
נאמן    

שקדי מרק 400 גר'
נאמן    

ברקוד 68999    
    ₪7.90

טעמן    
שקדי מרק 400 גר'

טעמן    

ברקוד 32943    
    ₪8.90

סוגת    
שקדי מרק 400 גרם

סוגת    

ברקוד 02932    
    ₪6.90

סוגת    
שקדי מרק סוגת 440

גר' 10% תוספת    

ברקוד 03540    
    ₪6.90

אסם    
זוג שקדי מרק אוסם    

ברקוד 91064    
    ₪19.90

אסם    
שקדי מרק 400 גר' רכ'

טבעיים אסם    

ברקוד 63140    
    ₪12.90

חטיפי העמק  
 

שקדי מרק 350 גר'    

ברקוד 87099    
    ₪5.90

חטיפים מן
הטבע    

קרוטונים למרק נאמן    

ברקוד 62827    
    ₪8.90

אסם    
קרוטונים מתובלים    

ברקוד 83152    
    ₪19.90
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קטלוג מוצרים
דבש, ריבות, ממרחים

דבש, סילאן

   
דבש בצנצנת שחר    

ברקוד 02603    
    ₪9.90

טעמי הגליל    
סילאן צנצנת 900 גר'

לנדא    

ברקוד 54134    
    ₪13.90

מיה    
סילאן תמרים 720 גר'  

 

ברקוד 54936    
    ₪18.90

דבש, ריבות, ממרחים

חלווה
בארכה    

בארכה חלווה וניל
קלאסית    

ברקוד 07844    
    ₪13.90

אחוה    
חלוה וניל בלוק 500 גר'

אחוה    

ברקוד 72222    
    ₪9.90

דבש, ריבות, ממרחים

ממרחים

טעמן    
חמאת בוטנים    

ברקוד 75826    
    ₪13.90

טופז    
ממרח שוקולד 400

טופז בד"ץ    

ברקוד 59002    
    ₪5.90

מיטב    
ממרח שוקולד 400 גר'  

 

ברקוד 81691    
    ₪5.90

השחר    
ממרח השחר חלבי 400

ג'    

ברקוד 16113    
    ₪15.90

השחר    
ממרח השחר 400 גר'

פרווה    

ברקוד 16618    
    ₪12.90

טעמן    
ממרח בטעם שוקולד

טעמן    

ברקוד 75239    
    ₪4.90

עלית    
ממרח פרה שוקולד
500 גר' כשל"פ    

ברקוד 14147    
    ₪12.90

עלית    
ממרח פרה מגדים 500

ג'    

ברקוד 45345    
    ₪13.90

בטר אנד
דיפרנט    

ממרח חרובים בטעם
    B-D 'שוקולד 350 ג

ברקוד 89473    
    ₪11.90

בטר אנד
דיפרנט    

ממרח בוטנים מתוק
350 גרם    

ברקוד 46523    
    ₪12.90

בטר אנד
דיפרנט    

ממרח בוטנים מתוק 1
ק"ג    

ברקוד 46530    
    ₪24.90

בטר אנד
דיפרנט    

חמאת בוטנים טבעית
350 גרם    

ברקוד 46547    
    ₪12.90

בטר אנד
דיפרנט    

חמאת בוטנים טבעית 1
ק"ג    

ברקוד 46554    
    ₪24.90

טעמן    
חמאת בוטנים טבעית  

 

ברקוד 73676    
    ₪12.90

טעמן    
חמאת בוטנים טעמן    

ברקוד 75819    
    ₪12.90

לוטוס    
ממרח עוגיות לוטוס

קרמל    

ברקוד 16953    
    ₪22.90

ירדן    
ממרח תמרים ירדן בד"ץ

450 גרם    

ברקוד 70629    
    ₪6.90

מיה    
ממרח תמרים 450 גר'  

 

ברקוד 41130    
    ₪7.90

דבש, ריבות, ממרחים

ריבות וקונפיטורות
מיה    

קונפיטורה תות 340 גר'
   

ברקוד 81341    
    ₪14.90
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קטלוג מוצרים
מוצרי אפיה

סירופ, קרם, מילוי לעוגה

אפיכל    
סירופ מייפל    

ברקוד 22700    
    ₪16.90

פוליבה    
ריבת חלב 340 גר    

ברקוד 04271    
    ₪11.90

טופ מותגים    
ריבת חלב 330 גר'    

ברקוד 68159    
    ₪14.90

טעמן    
ריבת חלב 340 גר'    

ברקוד 39933    
    ₪13.90

מיה    
ריבת חלב בטעם שמנת

400 גר'    

ברקוד 53879    
    ₪14.90

מיה    
ריבת חלב מיה    

ברקוד 53817    
    ₪14.90

פוליבה    
מלית אוכמניות 400

גרם    

ברקוד 70514    
    ₪11.90

מוצרי אפיה

פודינג, ג'לי, קינוחים
אסם    

פודינג אינסטנט וניל
אסם    

ברקוד 68138    
    ₪5.90

אסם    
פודינג וניל אסם כשל"פ

   

ברקוד 67742    
    ₪5.90

אסם    
פודינג וניל צרפתי אסם  

 

ברקוד 01661    
    ₪5.90

אסם    
פודינג שוקולד מריר

אסם    

ברקוד 03269    
    ₪5.90

אסם    
פודינג אינסטנט ריבת

חלב אסם    

ברקוד 81015    
    ₪5.90

אסם    
פודינג אינסטנט וניל

פצפוצי שוקולד אסם    

ברקוד 85068    
    ₪6.90

מיה    
פודינג וניל 1 ק"ג מיה    

ברקוד 25043    
    ₪24.90

מיה    
פודינג וניל 85 גר'    

ברקוד 40175    
    ₪4.90

מיה    
פודינג שוקולד 85 גר'

מיה    

ברקוד 40182    
    ₪4.90

אסם    
ג'לי תות שדה אסם    

ברקוד 68190    
    ₪5.90

אסם    
ג'לי פטל אסם    

ברקוד 68237    
    ₪5.90

אסם    
אסם ג'לי בטעם אננס    

ברקוד 68251    
    ₪5.90

מיה    
ג'לי משמש 90 גר' מיה

   

ברקוד 40199    
    ₪4.90

מיה    
ג'לי תות 90 גר' מיה    

ברקוד 40205    
    ₪4.90

אסם    
פודינג וניל 1 ק"ג אסם  

 

ברקוד 62129    
    ₪29.90

אסם    
שלישיית פודינג וניל

אסם    

ברקוד 82791    
    ₪12.90

אסם    
פודינג אינסטנט שוקולד

אסם    

ברקוד 68169    
    ₪5.90

אסם    
פודינג אינסטנט שוקולד

לבן אסם    

ברקוד 93923    
    ₪5.90

אסם    
אסם גלי בזק בטעם

תות    

ברקוד 77642    
    ₪34.90

אסם    
אסם ג'ילי תות מארז זוג

   

ברקוד 85525    
    ₪9.90

אסם    
ג'לי משמש אסם    

ברקוד 68206    
    ₪5.90

מוצרי אפיה

פרג, שומשום, קוקוס
סוגת    

שומשום 100 גר' שוכב
   

ברקוד 90117    
    ₪2.90

מיה    
שומשום 400 גר'    

ברקוד 41260    
    ₪13.90

מיה    
שומשום 100 גר' מיה  

 

ברקוד 19078    
    ₪3.90

כיטוב    
שומשום 200 גר' כי טוב

   

ברקוד 68180    
    ₪10.90

סוגת    
קוקוס 100 גר' שוכב    

ברקוד 43783    
    ₪2.90

מיה    
קוקוס טחון 100 גר' מיה

   

ברקוד 19061    
    ₪4.90

מיה    
קוקוס 400 גר' מיה    

ברקוד 81334    
    ₪14.90

מימונס    
קוקוס טחון לבן    

ברקוד 45178    
    ₪4.90

מוצרי אפיה

קישוטים לעוגות
מיה    

סוכריות קישוט לעוגה
צבעוני צנצנת    

ברקוד 81365    
    ₪5.90

הנמל    
סוכריות לקישוט צבעוני

הנמל    

ברקוד 08934    
    ₪8.90
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קטלוג מוצרים
מוצרי אפיה

שוקלד צ'יפס, שוקולד לאפיה
השחר    

צמקאו לבישול 400 גר'
השחר    

ברקוד 16076    
    ₪12.90

אפיכל    
צמקאו 500 גר' אפיכל  

 

ברקוד 23363    
    ₪15.90

אופנהיימר    
צימקאו שוקולד לבן
לאפיה 300 גרם    

ברקוד 03107    
    ₪8.90

אופנהיימר    
צימקאו שוקולד מריר
לאפיה 300 גרם    

ברקוד 30088    
    ₪8.90

   
שוקו צ'יפס 300 גר'

קדמה    

ברקוד 07443    
    ₪7.90

אופנהיימר    
שוקולד ציפס לבן    

ברקוד 53251    
    ₪10.90

אופנהיימר    
שוקולד ציפס--300גרם

   

ברקוד 53220    
    ₪10.90

מיה    
נטיפי שוקולד ציפס 300

גר' מיה    

ברקוד 54254    
    ₪9.90

מוצרי אפיה

שמרים, אבקות, תמציות, קקאו
מיה    

קקאו מיה 500 גר'
שקית    

ברקוד 36926    
    ₪21.90

עלית    
קקאו עלית 500 ג'    

ברקוד 58608    
    ₪32.90

סוגת    
סודה לשתיה 50 גרם    

ברקוד 43141    
    ₪1.90

מיה    
סודה לשתיה 150 גר'  

 

ברקוד 19689    
    ₪6.90

מיה    
סודה לשתיה שקית 80

גר' מיה    

ברקוד 77679    
    ₪3.90

מיה    
סודה לשתיה 50 גר'

בקרטונית    

ברקוד 47358    
    ₪2.90

מימונס    
סודה לשתיה 100 גרם  

 

ברקוד 45901    
    ₪1.90

מיה    
אבקת אפיה עשריות    

ברקוד 19016    
    ₪2.50

הנמל    
אבקת אפיה 10*10

גרם    

ברקוד 43127    
    ₪2.50

מימונס    
סוכר וניל 10 יח' בצלופן

   

ברקוד 45840    
    ₪2.90

דרומה    
תמציות רום/וניל 50 גר'

   

ברקוד 51018    
    ₪2.50

מיה    
תמצית אפיה וניל מיה  

 

ברקוד 19771    
    ₪2.90

מיה    
תמצית אפיה רום מיה  

 

ברקוד 19788    
    ₪2.90

מימונס    
תמצית בטעם וניל    

ברקוד 44393    
    ₪4.90

רובינפלד    
משפר אפיה רובינפלד  

 

ברקוד 99836    
    ₪12.90

דרומה    
קקאו 500 דרומה    

ברקוד 16877    
    ₪13.90

טעמן    
קקאו טעמן כשל"פ 500

גרם    

ברקוד 75291    
    ₪15.90

טעמן    
קקאו הולנדי טעמן    

ברקוד 29687    
    ₪7.90

בראבו    
שמרים יבשים    

ברקוד 22598    
    ₪4.90

סוגת    
שמרים יבשים בוואקום

500גרם    

ברקוד 02246    
    ₪11.90

פאקא אינסטנט
   

שמרים יבשים 500 ג"ר
   

ברקוד 53385    
    ₪13.90

מימונס    
שמרים יבשים בוואקום

125 גרם    

ברקוד 45963    
    ₪5.90

מיה    
קונפלור 200 גר' מיה    

ברקוד 19375    
    ₪4.90

מיה    
קורנפלור 500 גר'    

ברקוד 25050    
    ₪8.90

מיה    
סוכר וניל עשיריה    

ברקוד 19023    
    ₪2.50

מיה    
אבקת סוכר 100 גר'

מיה    

ברקוד 19825    
    ₪2.90

מימונס    
אבקת סוכר מימונס    

ברקוד 45918    
    ₪1.90

שמרית    
שמרית (שקית)    

ברקוד 53019    
    ₪4.50

בראבו    
שמרים יבשים 450 גר'  

 

ברקוד 22079    
    ₪12.90

מוצרי אפיה

שקדים, אגוזים, גרעינים
מיה    

אגוזי מלך טחונים 100
גר' מיה    

ברקוד 19740    
    ₪13.90

מיה    
אגוזי מלך בקליפה 400

גר' מיה    

ברקוד 19863    
    ₪25.90

מיה    
אגוזי מלך גרוס 100 גר'

מיה    

ברקוד 36933    
    ₪13.90

   
שקד מולבן --100גרם

פרוס    

ברקוד 02026    
    ₪8.90

דרומה    
שקד טחון 100גרם

1/12 נטו    

ברקוד 16112    
    ₪8.90

מיה    
שקד מולבן פרוס 100

גר' מיה    

ברקוד 41123    
    ₪13.90

מיה    
שקד טחון 250 גר' מיה

   

ברקוד 41840    
    ₪26.90

מיה    
שקדים טחונים 100 גר'

מיה    

ברקוד 19610    
    ₪13.90

מיה    
שקדים מולבנים שביבים

100 גר' מיה    

ברקוד 36964    
    ₪13.90
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קטלוג מוצרים
מוצרי אפיה

שקדים, אגוזים, גרעינים
דרומה    

אגוזים טחונים 100 גר'
בד"ץ נטו    

ברקוד 16068    
    ₪7.90

מוצרי אפיה

תערובת ובסיסים לעוגה

מישפחה    
תחתית לפאי    

ברקוד 20365    
    ₪7.90

גליקס    
תבנית לפאי    

ברקוד 18000    
    ₪10.90

גליקס    
תבנית לפאי    

ברקוד 18017    
    ₪10.90

מוצרי יסוד ותבלינים

ממתיקים דיאט
סוכרזית    

סוכרזית נוזלי דייאט טיפ
   

ברקוד 04209    
    ₪22.90

סוכרזית    
סוכרזית פטנט 700

טבליות    

ברקוד 04278    
    ₪20.90

מוצרי יסוד ותבלינים

פירורי לחם

אסם    
פירורית 350 גרם    

ברקוד 80728    
    ₪7.90

אסם    
אסם זוג פירורית זהב  

 

ברקוד 85563    
    ₪9.90

מיה    
פירורי לחם 400 גר'

מיה    

ברקוד 41277    
    ₪6.90

מיה    
פירורי לחם מוזהבים

200 גר' מיה    

ברקוד 41635    
    ₪3.90

מיה    
פירורי לחם מתובלים

200 גר' מיה    

ברקוד 41642    
    ₪2.90

מיה    
פירורי לחם 200 גר'

מיה    

ברקוד 19085    
    ₪3.90

מיה    
פרורי לחם מוזהבים

400 גר' מיה    

ברקוד 47259    
    ₪7.90

מיה    
פירורי לחם לבנים 200

גר'    

ברקוד 47266    
    ₪4.90

הנמל    
פירורי זהב    

ברקוד 04707    
    ₪6.90

   
פרורי לחם 400 גר'    

ברקוד 68975    
    ₪4.90

סוגת    
פירורי לחם מוזהבים

200 ג'    

ברקוד 00075    
    ₪3.90

סוגת    
פרורים לחם לבנים 200

גר    

ברקוד 00266    
    ₪3.90

סוגת    
פרורי לחם לבנים 500

גר'    

ברקוד 03489    
    ₪5.90

סוגת    
פרורי לחם מוזהבים

500 גר'    

ברקוד 03496    
    ₪5.90

אסם    
פירורית שומשום    

ברקוד 93952    
    ₪5.90
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קטלוג מוצרים
מוצרי יסוד ותבלינים

קמח, סוכר, מלח, שמן
קדמה    

סוכר חום דמררה 1 ק"ג
קדמה    

ברקוד 07702    
    ₪9.90

סוגת    
סוכר דמררה 500 ג'    

ברקוד 02994    
    ₪4.90

סוגת    
סוכר חום קלאסי

בצנצנת    

ברקוד 90094    
    ₪11.90

סוגת    
סוכר חום דמררה צנצנת

1 קג    

ברקוד 43646    
    ₪11.90

מיה    
סוכר חום 1 ק"ג מיה    

ברקוד 41987    
    ₪11.90

מיה    
סוכר דמררה שקית 1

ק"ג עד"ח    

ברקוד 47488    
    ₪11.90

   
קמח לבן 1 ק"ג הטחנות

   

ברקוד 77100    
    ₪2.90

מהודר    
קמח לבן מנופה אגדתא

1 ק"ג    

ברקוד 72636    
    ₪9.90

סוגת    
קמח חיטה לבן 1 קג    

ברקוד 01393    
    ₪2.90

טעמן    
שמן זית זך 1 לי' טעמן  

 

ברקוד 37168    
    ₪37.90

טעמן    
שמן זית כתית מעולה

750 מ"ל טעמן    

ברקוד 37212    
    ₪29.90

מיה    
שמן זית כתית 750 מ"ל

   

ברקוד 54698    
    ₪31.90

אם החיטה    
קמח מצות 500 גר'    

ברקוד 53061    
    ₪4.90

מיה    
קמח מצה 500 גר'    

ברקוד 36650    
    ₪8.90

טעמן    
שמן תירס    

ברקוד 37625    
    ₪8.90

אריזות
ירושלים    

שמן קנולה 1 לי' אריזות
י-ם    

ברקוד 74776    
    ₪7.50

טעמן    
שמן קנולה מועשר    

ברקוד 25274    
    ₪9.90

טעמן    
שמן קנולה טעמן    

ברקוד 37632    
    ₪6.90

מלח הארץ    
מלח בישול עבה 1 ק"ג  

 

ברקוד 63115    
    ₪2.00

סלית    
מלח שולחן 1 ק"ג    

ברקוד 63016    
    ₪2.07

מלח הארץ    
מלח ים 1 ק"ג    

ברקוד 23118    
    ₪8.90

מלח הארץ    
מלח ים 200 גרם    

ברקוד 23125    
    ₪5.90

מלח הארץ    
מלח ים 500 גר'    

ברקוד 23224    
    ₪7.90

טעמן    
שמן חמניות    

ברקוד 37601    
    ₪8.90

מיה    
קמח תפוחי אדמה 500

גר' מיה    

ברקוד 19092    
    ₪4.90

יד מרדכי    
שמן זית 750 מ"ל יד

מרדכי    

ברקוד 29003    
    ₪36.90

זיתא    
שמן זית כתית מעולה

750 מ"ל    

ברקוד 27154    
    ₪39.90

רובינפלד    
קמח חיטה מלאה מיוחד

   

ברקוד 72117    
    ₪12.90

רובינפלד    
קמח חלה לשבת

רובינפלד    

ברקוד 72186    
    ₪14.90

הטחנות
הגדולות    

סוכר לבן 1 ק"ג הטחנות
   

ברקוד 77032    
    ₪4.50

סוגת    
סוכר 1 קג כשלפ בדץ  

 

ברקוד 43370    
    ₪4.90

סוגת    
סוכר לבן 1 ק"ג    

ברקוד 11503    
    ₪4.90

מיה    
שמן אגוזי מלך 1 לי'    

ברקוד 77976    
    ₪41.90

אגדתא    
קמח כוסמין אגדתא    

ברקוד 72629    
    ₪21.90

רובינפלד    
קמח כוסמין מלא 100%

   

ברקוד 72124    
    ₪24.90

תבואות    
קמח כוסמין מלא 70%  

 

ברקוד 72155    
    ₪25.90

רובינפלד    
קמח משובח 80%

רובינפלד    

ברקוד 72100    
    ₪12.90

מוצרי יסוד ותבלינים

תבלנים ותיבולית
מיה    

פלפל שחור גרוס 70 גר'
   

ברקוד 53862    
    ₪9.90

מיה    
פלפל שחור שקית 50

גר'    

ברקוד 54070    
    ₪5.90

מיה    
פלפל לבן שקית    

ברקוד 54162    
    ₪9.90

מיה    
פלפל שחור גרוס שקית

50 גר'    

ברקוד 77693    
    ₪8.90

תבליני מימון  
 

פלפל שחור טחון שקית
50 גרם    

ברקוד 03709    
    ₪7.90

מיה    
גריל עוף 80 גר'    

ברקוד 19641    
    ₪6.90

מיה    
גריל עוף שקית 80 גר'  

 

ברקוד 54179    
    ₪3.90

מיה    
גריל בשר שקית 80 גר'

מיה    

ברקוד 77310    
    ₪3.90

מיה    
תבלין על האש שקית

50 גר'    

ברקוד 77334    
    ₪3.90
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קטלוג מוצרים
מוצרי יסוד ותבלינים

תבלנים ותיבולית
מיה    

אבקת שום שקית 80
גר'    

ברקוד 54148    
    ₪8.90

מיה    
גבישי שום שקית 80 גר'

   

ברקוד 54209    
    ₪8.90

מיה    
גריל דג שקית 80 גר'    

ברקוד 77273    
    ₪3.90

מיה    
כמון 80 גר'    

ברקוד 19443    
    ₪6.90

מיה    
כמון שקית 80 גר'    

ברקוד 54094    
    ₪3.90

מיה    
מלח לימון שקית 80 גר'

   

ברקוד 54155    
    ₪3.90

מיה    
קינמון 80 גר'    

ברקוד 19405    
    ₪6.90

מיה    
קינמון שקית 80 גר'    

ברקוד 54087    
    ₪3.90

מיה    
פלפל שחור 70 גר'    

ברקוד 19436    
    ₪9.90

תבליני מימון  
 

פפריקה מתוקה שקית
80 גרם    

ברקוד 03693    
    ₪5.90

מיה    
אורגנו 35 גר'    

ברקוד 19467    
    ₪6.90

מיה    
אורגנו שקית 20 גר'    

ברקוד 54131    
    ₪3.90

מיה    
שבבי בצל שקית 30 גר'

   

ברקוד 54186    
    ₪3.90

מיה    
אבקת בצל שקית 80

גר' מיה    

ברקוד 77297    
    ₪3.90

מיה    
תבלין לפיצה שקית 80

גר' מיה    

ברקוד 77266    
    ₪3.90

מיה    
חוויג' תימני שקית 50

גר'    

ברקוד 77303    
    ₪3.90

מיה    
אבקת שום 80 גר'    

ברקוד 19474    
    ₪9.90

מיה    
גבישי שום 80 גר'    

ברקוד 81761    
    ₪9.90

מיה    
כורכום שקית 80 גר'    

ברקוד 54100    
    ₪3.90

מיה    
פפריקה מתוקה 300

גר'    

ברקוד 41888    
    ₪21.90

מיה    
פפריקה חריפה 80 גר'  

 

ברקוד 19412    
    ₪6.90

מיה    
פפריקה מתוקה 80 גר'

מיה    

ברקוד 19429    
    ₪6.90

מיה    
פפריקה מרוקאית בשמן

80 גר'    

ברקוד 53848    
    ₪6.90

מיה    
פפריקה מרוקאית בשמן

300 גר'    

ברקוד 53855    
    ₪21.90

מיה    
פפריקה מתוקה שקית

80 גר'    

ברקוד 54117    
    ₪3.90

מיה    
פפריקה חריפה שקית

80 גר'    

ברקוד 54124    
    ₪3.90

מיה    
פפריקה מרוקאית בשמן

שקית 80 גר'    

ברקוד 77686    
    ₪3.90

מיה    
כורכום 80 גר'    

ברקוד 19450    
    ₪6.90

שימורים ורטבים

חומץ, מיץ לימון
טעמן    

חומץ טיבעי 5% טעמן  
 

ברקוד 57202    
    ₪5.90

טעמן    
חומץ 5% 1 ליטר טעמן

   

ברקוד 75055    
    ₪5.90

אסם    
עסיס חומץ טבעי    

ברקוד 72726    
    ₪7.90

מיה    
חומץ טיבעי 5% מיה 1

לי'    

ברקוד 53688    
    ₪6.90

טעמן    
מיץ לימון טבעי 1 ל'    

ברקוד 76014    
    ₪15.90

טעמן    
מיץ לימון משומר 500

מ"ל    

ברקוד 32257    
    ₪10.90

טעמן    
מיץ לימון משומר 1 ל'  

 

ברקוד 75048    
    ₪4.90

אסם    
עסיס מיץ לימון משומר  

 

ברקוד 72696    
    ₪11.90

מיה    
מיץ לימון טבעי 500

מ"ל מיה    

ברקוד 81945    
    ₪10.90

   
חומץ טיבעי 5% טעמן

כשל"פ    

ברקוד 35518    
    ₪4.90

טעמן    
חומץ סינטטי טעמן    

ברקוד 25670    
    ₪3.90
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קטלוג מוצרים
שימורים ורטבים

קטשופ, מיונז, חרדל, טחינה
תלמה    

מיונז אמיתי 500 גר'
תלמה    

ברקוד 11186    
    ₪12.90

תלמה    
מיונז אמיתי 1 ק"ג

תלמה    

ברקוד 11353    
    ₪22.90

תלמה    
מיונז אמיתי משמן

קנולה    

ברקוד 61358    
    ₪14.90

הלמנס    
הלמנס מיונז אמיתי

789 גר'    

ברקוד 43084    
    ₪24.90

הלמנס    
הלמנס-מיונז 417 גר'  

 

ברקוד 20836    
    ₪14.90

הלמנס    
הלמנס-מיונז לייט 424

גר'    

ברקוד 20874    
    ₪14.90

אסם    
מארז זוג קטשופ 750

מ"ל אסם    

ברקוד 63096    
    ₪22.90

אסם    
קטשופ אוסם 750 מ"ל  

 

ברקוד 72623    
    ₪13.90

אסם    
אסם קטשופ חריף    

ברקוד 72630    
    ₪14.90

אחוה    
טחינה מתובלת 500 ג'  

 

ברקוד 28239    
    ₪10.90

אחוה    
טחינה גולמית 55%

שומשום מלא אחוה    

ברקוד 28499    
    ₪9.90

אחוה    
טחינה גולמית 500 גרם

   

ברקוד 28253    
    ₪9.90

אחוה    
טחינה 1 קג' אחוה    

ברקוד 72819    
    ₪18.90

אחוה    
טחינה 500 ג' בפח

אחוה    

ברקוד 72093    
    ₪9.90

תלמה    
חרדל תלמה 250 גר'    

ברקוד 11360    
    ₪6.90

תלמה    
חרדל תלמה 550 גר'    

ברקוד 11384    
    ₪11.90

תלמה    
מיונז תלמה 250 גר'    

ברקוד 11063    
    ₪7.90

תלמה    
כמויונז 500 גרם    

ברקוד 11162    
    ₪14.90

אחוה    
טחינה שומשום מלא    

ברקוד 28246    
    ₪9.90

   
טחינה ירושלים 500 גר'

   

ברקוד 27004    
    ₪14.90

בארכה    
בארכה טחינה 100%

שומשום 500 גר'    

ברקוד 12220    
    ₪13.90

שימורים ורטבים

רטבי בישול

פרי מבורך    
רוטב בולונז    

ברקוד 10094    
    ₪3.90

פרי מבורך    
רוטב עגבניות לפסטה
260 גר' פרי מבורך    

ברקוד 10018    
    ₪3.90

אסם    
רוטב צילי מתוק

600מ"ל    

ברקוד 84306    
    ₪17.90

אסם    
רוטב צילי מתוק אסם    

ברקוד 61085    
    ₪11.90

קנור    
קנור צילי מתוק מופחת

סוכר 300 מ"ל    

ברקוד 68425    
    ₪12.90

קנור    
רוטב צילי מתוק    

ברקוד 16921    
    ₪11.90

אסם    
רוטב צ'ילי מתוק כשל"פ

   

ברקוד 71709    
    ₪11.90

אסם    
אסם אבקת רוטב צילי

לבשר    

ברקוד 68152    
    ₪3.90

אסם    
רוטב ברביקיו אסם    

ברקוד 83200    
    ₪11.90

אסם    
רוטב טריאקי אסם    

ברקוד 61108    
    ₪11.90

קנור    
קנור-רוטב טריאקי    

ברקוד 07482    
    ₪11.90

אסם    
רוטב סיוה סיני 600 מ"ל

   

ברקוד 81114    
    ₪15.90

אסם    
אסם רוטב סויה סיני

אסם    

ברקוד 72227    
    ₪10.90

קנור    
קנור-רוטב סויה 300

מ"ל    

ברקוד 16945    
    ₪11.90

פרי מבורך    
רוטב עגבניות לפיצה    

ברקוד 10025    
    ₪3.90

שימורים ורטבים

רטבים לסלט
אסם    

רוטב אלף האיים לסלט
אסם    

ברקוד 72203    
    ₪11.90
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קטלוג מוצרים
שימורים ורטבים

רסק עגבניות
פרי מבורך    

עגבניות חתוכות
לקוביות פרי מבורך 800

גרם    

ברקוד 11313    
    ₪6.90

פרי מבורך    
רסק עגבניות פרי מבורך

28-30 580 גר'    

ברקוד 11665    
    ₪6.90

פרי מבורך    
רסק עגבניות פרי מבורך

   

ברקוד 11672    
    ₪6.90

פרי מבורך    
עגבניות מרוסקות 800

גר'    

ברקוד 11696    
    ₪6.90

פרי מבורך    
עגבניות מרוסקות 260

גר' פרי מבורך    

ברקוד 10001    
    ₪4.90

פרי מבורך    
רסק עגבניות 100 גר'  

 

ברקוד 11085    
    ₪2.00

פרי מבורך    
רסק עגבניות 260 גר'  

 

ברקוד 11337    
    ₪3.90

פרי מבורך    
רוטב עגבניות

לשקשוקה 260 גר' פרי
מבורך    

ברקוד 10032    
    ₪3.90

שימורים ורטבים

שימורי טונה ודגים
דיימונד    

מארז טונה דאימונד
בשמן    

ברקוד 40898    
    ₪19.90

טעים    
סרדינים בשמן קנולה    

ברקוד 77627    
    ₪4.90

טעים    
סרדינים עם פלפל חריף

   

ברקוד 77634    
    ₪4.90

טעים    
סרדינים ברוטב עגבניות

טעמן    

ברקוד 77665    
    ₪4.90

סטארקיסט    
ממרח סלומון 160 גר'

סטארקיט    

ברקוד 87664    
    ₪9.90

היימיש פיש    
געפילטע פיש צנצנת 7

קציצות    

ברקוד 01656    
    ₪10.90

קלאסי דג    
צנצנת 8 קציצות הונגרי

דלאסידג    

ברקוד 01250    
    ₪18.90

טעים    
סרדינים קנולה עם לימון

   

ברקוד 77641    
    ₪4.90

סטארקיסט    
טונה במים סטארקיסט

שישיה    

ברקוד 47492    
    ₪36.90

טעמן    
שלישייה טונה טעמן    

ברקוד 29960    
    ₪19.90

סטארקיסט    
טונה סטארקיסט בשמן

    160

ברקוד 87015    
    ₪6.90

סטארקיסט    
טונה סטארקיסט במים  

 

ברקוד 87022    
    ₪5.90

סטארקיסט    
סלט טונה סטארקיסט

160 גר'    

ברקוד 87640    
    ₪5.90

סטארקיסט    
ממרח טונה 160 גר'

סטארקיסט    

ברקוד 87657    
    ₪6.90

סטארקיסט    
סלט טונה 85 גר' מארז

3 יח'    

ברקוד 87787    
    ₪13.90

סטארקיסט    
טונה סטארקיסט בשמן

שישיה    

ברקוד 47379    
    ₪36.90

סטארקיסט    
ממרח טונה 85 גר'

מארז 3 יח'    

ברקוד 87770    
    ₪13.90

גפן    
נתחי טונה בשמן    

ברקוד 12219    
    ₪5.90

פילטונה    
רביעיית טונה

    FILYUNA

ברקוד 66513    
    ₪21.90

פילטונה    
רביעיית נתחי טונה

בהירה במי מלח 158
גרם    

ברקוד 66575    
    ₪21.90

פילטונה    
רביעיית טונה

FILYUNA בשמן קנולה
   

ברקוד 66582    
    ₪21.90

פילטונה    
רביעיית נתחי טונה

בהירה בשמן זית 158
גרם    

ברקוד 66599    
    ₪26.90

טעמן    
טונה בשמן טעמן 150

גר'    

ברקוד 37700    
    ₪5.90

טעמן    
טונה במים טעמן    

ברקוד 37717    
    ₪5.90

טעמן    
שלישית טונה במים

טעמן    

ברקוד 29953    
    ₪19.90

שימורים ורטבים

שימורים וצנצנות

טעים    
תירס טעים    

ברקוד 25311    
    ₪4.90

תומר    
תירס גמדי 410 גר'    

ברקוד 87093    
    ₪5.90

טעמן    
גרעיני תירס 340 גר'

טעמן    

ברקוד 32820    
    ₪3.90

פרי מבורך    
תירס מתוק קטן    

ברקוד 11818    
    ₪4.90

פרי מבורך    
גרעיני תירס פרי מבורך

   

ברקוד 11825    
    ₪5.90

פרי מבורך    
תירס לייט    

ברקוד 11214    
    ₪6.90

טעמן    
רסק תפוחים טעמן לל"ס

   

ברקוד 73584    
    ₪8.90

פרי מבורך    
רסק תפו"ע ללא סוכר

פרי מבורך    

ברקוד 11139    
    ₪6.90

פרי מבורך    
  A2 רסק תפו"ע דרומה

 

ברקוד 54110    
    ₪7.90

מוטולה    
רצועות פלפלים מוטולה

   

ברקוד 17456    
    ₪5.90

קבוצת יבנה    
שיפקה    

ברקוד 57291    
    ₪5.90

בית השיטה    
שיפקה בית השיטה    

ברקוד 68167    
    ₪6.90

טעים    
לבבות דקל שלמים    

ברקוד 75840    
    ₪11.90

טעים    
פרוסות לבבות דקל במי

מלח 400 גר' טעים    

ברקוד 75857    
    ₪8.90

טעמן    
פטריות שמפיניון

חתוכות 400 גר' טעמן  
 

ברקוד 37502    
    ₪4.90

טעמן    
פטריות שמפניון חתוכות

טעמן    

ברקוד 37540    
    ₪4.90

טעמן    
פיטריות שמפניון שלמות

290 גר' טעמן    

ברקוד 25465    
    ₪6.90

טעים    
עלי גפן 400 ג'    

ברקוד 57066    
    ₪7.90
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שימורים ורטבים

שימורים וצנצנות

טעמן    
קוקטייל פירות טעמן    

ברקוד 37861    
    ₪8.90

טעמן    
חצאי אפרסק טעמן    

ברקוד 25410    
    ₪7.90

פרי מבורך    
שעועית לבנה ברוטב

עגבניות פרי מבורך    

ברקוד 11764    
    ₪5.90

פרי מבורך    
שעועית ירוקה חתוכה
320 גר' פרי מבורך    

ברקוד 11948    
    ₪6.90

פרי מבורך    
חומוס שלם פרי מבורך  

 

ברקוד 11634    
    ₪5.90

מוטולה    
    A2 כרוב כבוש

ברקוד 17609    
    ₪5.90

קבוצת יבנה    
רצועות גמבה 600 גר'

יבנה    

ברקוד 57833    
    ₪5.90

קבוצת יבנה    
חצילים במלח יבנה    

ברקוד 13918    
    ₪5.90

מוטולה    
שיפקה מוטולה 20%

תוספת    

ברקוד 17296    
    ₪5.90

קבוצת יבנה    
זיתים ירוקים נטולי גרעין

שמורי יבנה    

ברקוד 57284    
    ₪7.90

קבוצת יבנה    
טבעות זיתים 540 גר'

שימורי יבנה    

ברקוד 13895    
    ₪7.90

בית השיטה    
קוקטייל זיתים 560 גר'

בית השיטה    

ברקוד 64459    
    ₪11.90

בית השיטה    
זיתים ירוקים שלמים

בינוניים בית השיטה    

ברקוד 63148    
    ₪7.90

בית השיטה    
זיתים בטעם שום גדול

מאד    

ברקוד 63223    
    ₪10.90

בית השיטה    
טבעות זיתים    

ברקוד 63490    
    ₪9.90

בית השיטה    
חרוזית ירוק בית השיטה

   

ברקוד 63377    
    ₪9.90

בית השיטה    
חרוזית פיקנטי 560 גרם

   

ברקוד 63896    
    ₪10.90

בית השיטה    
זיתים ירוקים מנזנילו

340 גר' בית השיטה    

ברקוד 63124    
    ₪8.90

פרי מבורך    
אפונה וגזר פרי מבורך  

 

ברקוד 11511    
    ₪5.90

פרי מבורך    
אפונת גינה פרי מבורך  

 

ברקוד 11474    
    ₪5.90

טעמן    
חצאי אפרסקים טעמן    

ברקוד 29506    
    ₪7.90

טעמן    
חצאי אפרסק טעמן    

ברקוד 25403    
    ₪7.90

מוטולה    
זיתים חרוזית 20%
תוספת מוטולה    

ברקוד 17081    
    ₪7.90

מוטולה    
זיתים מנזלינו 12-15

20% תוספת    

ברקוד 17326    
    ₪6.90

מוטולה    
טבעות זיתים ירוקים

מוטולה    

ברקוד 17579    
    ₪7.90

מוטולה    
A- זיתים טבעות מושחר

    2

ברקוד 17005    
    ₪7.90

מוטולה    
זיתים חרוזית מושחר

    A-2

ברקוד 17371    
    ₪7.90

מוטולה    
מלפפון במלח מוטולה

    7-9

ברקוד 17265    
    ₪5.90

מוטולה    
מלפפון בחומץ מוטולה  

 

ברקוד 17319    
    ₪5.90

מוטולה    
מלפפון במלח 10-12    

ברקוד 17128    
    ₪6.90

מוטולה    
מלפפונים במלח 13-17

   

ברקוד 17135    
    ₪8.90

בית השיטה    
מלפפון במלח -10
12בית השיטה    

ברקוד 66170    
    ₪7.90

בית השיטה    
מלפפונים במלח 13-17

בית השיטה    

ברקוד 66187    
    ₪8.90

בית השיטה    
מלפפון בחומץ 7-9 בית

השיטה    

ברקוד 67160    
    ₪6.90

בית השיטה    
מלפפון במלח 18-25

בית השיטה    

ברקוד 66194    
    ₪10.90

בית השיטה    
מלפפון במלח 7-9 בית

השיטה    

ברקוד 66163    
    ₪6.90

אריזות
ירושלים    

אננס חתוך 900 גרם    

ברקוד 27523    
    ₪5.90

טעמן    
חתיכות אננס    

ברקוד 37809    
    ₪8.90

טעמן    
פרוסות אננס טעמן    

ברקוד 37830    
    ₪9.90

טעמן    
אננס 227 גר' טעמן    

ברקוד 29551    
    ₪4.90

טעמן    
אננס שלם 227 ג' טעמן

   

ברקוד 29568    
    ₪4.90

   
מלפפונים במלח 18-25

   

ברקוד 17142    
    ₪9.90

פריניר    
מלפפון חמוץ 10-12

פרי ניר    

ברקוד 84143    
    ₪6.90

מוטולה    
מלפפון בחומץ 13-17  

 

ברקוד 17173    
    ₪8.90
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קטלוג מוצרים
מעדנייה

גבינות וחמאה
טרה    

חריץ גבינה צהובה נעם
    22%

ברקוד 95422    
    ₪42.90

תנובה    
גבינה צהובה עמק חריץ

    28%

ברקוד 57453    
    ₪41.30

נקניקים ארוזים

נקנקיות
עטרה    

נקניקיות חריפות עטרה
400 ג'    

ברקוד 09189    
    ₪6.90

גלאט    
קבנוס גלאט עוף    

ברקוד 93530    
    ₪13.90

גלאט    
נקניקיות עוף 800 גר'  

 

ברקוד 93905    
    ₪19.90

עוף ירושלים    
נקניקיות עוף מחפוד    

ברקוד 27306    
    ₪8.90

זוגלובק    
נקניקיות עוף רובין    

ברקוד 27165    
    ₪22.90

טירת צבי    
נקניקיות 400 ג' קהילות

טירת צבי    

ברקוד 06298    
    ₪13.90

נקניקים ארוזים

פסטרמה

זוגלובק    
זוג פסטרמה רובין    

ברקוד 38332    
    ₪31.90

הוד לבן    
עוף טוב חזה הודו על

גחלים 300 גר'    

ברקוד 55814    
    ₪22.90

טירת צבי    
נקניקיות הודו 1 ק"ג
מחפוד טירת צבי    

ברקוד 31702    
    ₪29.90

גלאט    
סלמי מובחר 200 גר'

ג.ע.    

ברקוד 93431    
    ₪11.90

זוגלובק    
זוג פסטרמה רובין    

ברקוד 38301    
    ₪29.90

טירת צבי    
סלמי הודו מהדרין

קהילות טירת צבי    

ברקוד 06250    
    ₪10.90

טירת צבי    
מארז צמד 600 ג'

קהילות טירת צבי    

ברקוד 06335    
    ₪29.90

הוד לבן    
עוף טוב פסטרמה +

סלמי 600 ג'    

ברקוד 56729    
    ₪29.90

טירת צבי    
צמד כפרית ברביקיו
ודבש 600 ג' מחפוד

טירת צבי    

ברקוד 31849    
    ₪29.90

גלאט    
מעדן שווארמה 200 גר'

   

ברקוד 93479    
    ₪15.90

גלאט    
תה מעושן 200 גר'

גלאט    

ברקוד 93394    
    ₪12.90

גלאט    
חזה הודו מעושן 200

גר'    

ברקוד 93493    
    ₪17.90

גלאט    
פסטרמה מעודנת 400

גר'    

ברקוד 93523    
    ₪24.90

גלאט    
צמד תה מעושן

ופסטרמה מעודנת    

ברקוד 93615    
    ₪26.90

טירת צבי    
נקניק+פסטרמה חלק
מחפוד טירת צבי    

ברקוד 31788    
    ₪29.90

טירת צבי    
פסטרמה כפרי מהדרין

קהילות טירת צבי    

ברקוד 06267    
    ₪10.90

הוד לבן    
פסטרמה הודו על גחלים

   

ברקוד 59591    
    ₪15.90

סלטים ארוזים

מטבלים

   
סחוג אדום 200 גרם    

ברקוד 42765    
    ₪9.90

שמיר    
סחוג תימני אדום 150

גר' שמיר    

ברקוד 25802    
    ₪6.90

זהבי    
זחוק תימני אדום חריף

עדין 150 ג    

ברקוד 62103    
    ₪7.90

זהבי    
זחוק תימני אדום חריף

מאוד 150 ג    

ברקוד 62141    
    ₪7.90

מעדני מיקי    
סחוג ירוק 200 גרם    

ברקוד 42758    
    ₪9.90
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סלטים ארוזים

סלט דגים ואיקרה
שמיר    

מטיאס הולנדי
(פרובנציאל) עם בצל

בשמן    

ברקוד 35803    
    ₪14.90

סלטים ארוזים

סלט חומוס וטחינה
אחלה    

חומוס יום-יום 125 גרם
   

ברקוד 74551    
    ₪5.50

אחלה    
חומוס טחינה 400 גרם

   

ברקוד 61417    
    ₪10.90

אחלה    
חומוס זעתר 400 גרם  

 

ברקוד 61424    
    ₪10.90

אחלה    
חומוס חריף 400 גרם  

 

ברקוד 61448    
    ₪10.90

אחלה    
חומוס 400 אחלה    

ברקוד 64564    
    ₪8.90

אחלה    
חומוס אחלה 750 גר'  

 

ברקוד 45935    
    ₪11.90

אחלה    
חומוס עם פלפל שיפקה

   

ברקוד 68225    
    ₪10.90

אחלה    
חומוס 150 חריף    

ברקוד 67693    
    ₪5.90

אחלה    
חומוס צנובר 400 גרם  

 

ברקוד 61431    
    ₪10.90

צבר    
חומוס צבר לבנוני    

ברקוד 73598    
    ₪11.90

צבר    
חומוס צבר עם טחינה

400 גר'    

ברקוד 73628    
    ₪11.90

צבר    
חומוס צבר עם צנובר

400 גר'    

ברקוד 73642    
    ₪11.90

צבר    
חומוס צבר אבו גוש

400 גר'    

ברקוד 73819    
    ₪11.90

צבר    
צבר חומוס 400 גרם    

ברקוד 76513    
    ₪10.90

צבר    
חומוס צבר 700 ג'ר    

ברקוד 76537    
    ₪11.90

צבר    
חומוס צבר עם חריף

400 גר'    

ברקוד 73222    
    ₪11.90

צבר    
חומוס עם טחינה 150

גרם    

ברקוד 15071    
    ₪5.50

צבר    
חומוס עם חריף 150

גרם    

ברקוד 15514    
    ₪5.50

שמיר    
חומוס מסבחה 400 גר'

שמיר    

ברקוד 35377    
    ₪9.90

שמיר    
חומוס אורגינל גרגירים

400 גר' שמיר    

ברקוד 35391    
    ₪9.90

מעדני מיקי    
חומוס 200 גרם    

ברקוד 14201    
    ₪6.50

מעדני מיקי    
חומוס 1 ק"ג    

ברקוד 14607    
    ₪18.90

מעדני מיקי    
חומוס 800 גרם    

ברקוד 82666    
    ₪11.90

מעדני מיקי    
חומוס נטו 400 גרם    

ברקוד 42255    
    ₪8.90

מעדני מיקי    
חומוס מזרחי 400 גרם  

 

ברקוד 42262    
    ₪8.90

צבר    
חומוס צבר 850 גר    

ברקוד 15576    
    ₪14.90

צבר    
חומוס צבר ירושלמי

400 גרם    

ברקוד 73574    
    ₪11.90

צבר    
טחינה צבר    

ברקוד 77282    
    ₪13.90

אחלה    
טחינה 125 משובחת    

ברקוד 74575    
    ₪5.50

אחלה    
טחינה 400    

ברקוד 67679    
    ₪10.90

   
חומוס 100 גרם    

ברקוד 82413    
    ₪2.50

אסלי    
חומוס אסלי 700 גר'    

ברקוד 72096    
    ₪9.90

שמיר    
חומוס עם טחינה    

ברקוד 25710    
    ₪5.90

שמיר    
חומוס עם מסבחה    

ברקוד 25727    
    ₪5.90

שמיר    
חומוס עם חריף    

ברקוד 25741    
    ₪5.90

שמיר    
חומוס עם חריף 400

גר' שמיר    

ברקוד 35360    
    ₪9.90

   
חומוס אבו גוש עם חריף

200 גר' שמיר    

ברקוד 82581    
    ₪7.90

   
חומוס מסעדות 200 גר'

שמיר    

ברקוד 82598    
    ₪7.90

   
חומוס מסבחה 200 גר'

שמיר    

ברקוד 82635    
    ₪7.90

   
חומוס אבו גוש 200 גר'

שמיר    

ברקוד 82642    
    ₪7.90

   
טחינה 100 גרם    

ברקוד 82673    
    ₪2.50

שמיר    
טחינה 400 ג'ר    

ברקוד 44049    
    ₪7.90

שמיר    
טחינה מיוחדת    

ברקוד 25253    
    ₪5.90

מעדני מיקי    
טחינה 400 גרם    

ברקוד 42354    
    ₪8.90

מעדני מיקי    
טחינה אסלי 400 גרם  

 

ברקוד 42361    
    ₪8.90

   
טחינה מיוחדת 200 גר'

שמיר    

ברקוד 82604    
    ₪7.90

   
סלט חומוס אסלי 400

גר'    

ברקוד 44032    
    ₪7.90
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קטלוג מוצרים
סלטים ארוזים

סלט טורקי ומטבוחה
אסלי    

סלט תורכי אסלי שמיר  
 

ברקוד 44063    
    ₪7.90

מעדני מיקי    
טורקי 400 גרם    

ברקוד 42200    
    ₪8.90

שמיר    
סלט מטבוחה אסלי

שמיר    

ברקוד 25839    
    ₪7.90

שמיר    
סלט מטבוחה 160 גר'

שמיר    

ברקוד 25277    
    ₪5.90

מעדני מיקי    
מטבוחה 400 גרם    

ברקוד 42217    
    ₪8.90

צבר    
צבר מטבוחה מרוקאית

רפי כהן 400 גר'    

ברקוד 00642    
    ₪15.90

צבר    
מטבוחה צבר    

ברקוד 77572    
    ₪13.90

אחלה    
מטבוחה יום יום 125

גר'    

ברקוד 44112    
    ₪5.50

אחלה    
מטבוחה 400    

ברקוד 63000    
    ₪10.90

סלטים ארוזים

סלט כרוב וחצילים
אחלה    

חציל בטעם כבד 400
גרם    

ברקוד 66023    
    ₪14.90

אחלה    
חציל מיונז 400 גר'    

ברקוד 62997    
    ₪10.90

שמיר    
כרוב אדום 400 גר'

אסלי    

ברקוד 44070    
    ₪7.90

מעדני מיקי    
כרוב שוודי 400 גרם    

ברקוד 42248    
    ₪9.90

צבר    
צבר כרוב אדום 400

גרם    

ברקוד 77374    
    ₪13.90

אחלה    
כרוב 120    

ברקוד 04758    
    ₪5.50

אחלה    
כרוב אדום 400    

ברקוד 62980    
    ₪10.90

צבר    
צבר חציל על האש 400

גרם    

ברקוד 78333    
    ₪13.90

אחלה    
חציל פיקנטי 400 גרם  

 

ברקוד 21807    
    ₪11.90

אסלי    
חציל במיונז 400 גר'

אסלי    

ברקוד 44056    
    ₪7.90

שמיר    
חציל במיונז    

ברקוד 25260    
    ₪5.90

מעדני מיקי    
חציל בטעם כבד 250

גרם    

ברקוד 93115    
    ₪8.90

מעדני מיקי    
חציל במיונז 400 גרם  

 

ברקוד 42170    
    ₪8.90

צבר    
צבר חציל בטעם כבד

רפי כהן 400 גר'    

ברקוד 80536    
    ₪15.90

צבר    
חציל בטחינה    

ברקוד 77480    
    ₪13.90

צבר    
חציל במיונז צבר    

ברקוד 77503    
    ₪13.90

אחלה    
חציל במיונז 125 גרם  

 

ברקוד 74568    
    ₪5.50

אחלה    
חציל בטעם כבד  125

גר'    

ברקוד 74841    
    ₪5.50

   
חציל מיונז 100 גרם    

ברקוד 82680    
    ₪2.50

   
חציל במינז ביתי 200

גר' שמיר    

ברקוד 82673    
    ₪7.90

   
כרוב אדום 200 גר'

שמיר    

ברקוד 82697    
    ₪7.90

סלטים ארוזים

סלטים אחרים

   
חזרת ביתית    

ברקוד 57013    
    ₪12.90

   
קישוא בטעם כבד 200

גר' שמיר    

ברקוד 82680    
    ₪8.90

   
גזר מרוקאי פיקנטי 200

גר' שמיר    

ברקוד 82727    
    ₪7.90

מעדני מיקי    
סלט תפו"א 400 גרם    

ברקוד 42163    
    ₪8.90

   
חזרת 380 גר' ללא

סוכר אלדג    

ברקוד 42565    
    ₪14.90

אסלי    
חמוצים סיני אסלי 400

גרם    

ברקוד 17643    
    ₪7.90

צבר    
צבר סלט קישואים רפי

כהן 400 גר'    

ברקוד 80529    
    ₪15.90

צבר    
סלט פלפלים רפי כהן    

ברקוד 00703    
    ₪15.90

אחלה    
פלפל קלויים 400    

ברקוד 21533    
    ₪14.90

סלטים ארוזים

סלטים חריפים
שמיר    

סחוג תימני 150 גר'
שמיר    

ברקוד 25796    
    ₪6.90

זהבי    
זחוק תימני ירוק חריף

150 ג    

ברקוד 62172    
    ₪7.90

שמיר    
אריסה מרוקאית 150

גר' שמיר    

ברקוד 25789    
    ₪6.90

שמיר    
שום כתוש 150 גר'

שמיר    

ברקוד 25819    
    ₪6.90

אלדג    
חזרת בצנצנת אלדג    

ברקוד 35206    
    ₪13.90

אסלי    
סלק אסלי 400 גרם    

ברקוד 25822    
    ₪7.90
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קטלוג מוצרים
קפואים כללי

ירקות קפואים
סנפרוסט    

שעועית לבנה מבושלת
מוקפאת סנפרוסט    

ברקוד 03563    
    ₪13.90

סנפרוסט    
אפונה וגזר קפוא

שמיטה    

ברקוד 03570    
    ₪19.90

סנפרוסט    
פול ירוק 800 גר'

סנפרוסט    

ברקוד 04713    
    ₪18.90

סנפרוסט    
ארטישוק תחתיות 400

גר' סנפרוסט    

ברקוד 07189    
    ₪18.90

סנפרוסט    
במיה 600 גר' סנפרוסט

   

ברקוד 04218    
    ₪16.90

ויטה    
גזר גמדי ויטה בד"ץ    

ברקוד 74200    
    ₪8.90

בודק    
ברוקולי פרחים בודק

900 גרם    

ברקוד 01233    
    ₪33.90

גלאט עוף    
ציפס קפוא 1.5 ק"ג    

ברקוד 93882    
    ₪21.90

טוגן    
צ'יפס קפוא    

ברקוד 34042    
    ₪24.90

גלאט עוף    
תירס גרעינים 1.5 ק"ג

גלאט    

ברקוד 55347    
    ₪18.90

גלאט עוף    
שעועית ירוקה חתוכה

1.5 ק"ג    

ברקוד 55378    
    ₪19.90

סנפרוסט    
אפונה גינה שמיטה

סנפרוסט    

ברקוד 03495    
    ₪13.90

סנפרוסט    
שעועית ירוקה חתוכה

שמיטה סנפרוסט    

ברקוד 03501    
    ₪13.90

סנפרוסט    
שעועית ירוקה שלימה

שמיטה סנפרוסט    

ברקוד 03518    
    ₪13.90

סנפרוסט    
גזר גמדי שמיטה

סנפרוסט    

ברקוד 03525    
    ₪13.90

סנפרוסט    
גרעיני תירס קפוא

שמיטה סנפרוסט    

ברקוד 03532    
    ₪13.90

סנפרוסט    
אפונה עדינה שמיטה

סנפרוסט    

ברקוד 03549    
    ₪13.90

סנפרוסט    
גרגירי חומוס מבושל
שמיטה סנפרוסט    

ברקוד 03556    
    ₪13.90

   
ציפס מובחר 1.5 ק"ג

בד"ץ    

ברקוד 74224    
    ₪19.90

קפואים כללי

מוצרי בצק ומאפה
זוגלובק    

בצק פילו 500 גר'
זוגלובק    

ברקוד 39131    
    ₪14.90

זוגלובק    
מלאווח תימני 700 גר'

זוגלובק    

ברקוד 41387    
    ₪14.90

ציפור השרון    
בצק עלים צרפתי ציפור

השרון    

ברקוד 09175    
    ₪11.90

מטעמי תהילה
   

עלי סיגרים 500 גר'    

ברקוד 50061    
    ₪10.90

מעדנות    
מלווח בשקית מעדנות  

 

ברקוד 72744    
    ₪11.90

ציפור השרון    
מלווח ציפור השרון    

ברקוד 09021    
    ₪11.90

ציפור השרון    
גחנון בצק ציפור השרון  

 

ברקוד 09076    
    ₪11.90

ציפור השרון    
גחנון אפוי ציפור השרון  

 

ברקוד 09014    
    ₪15.90

זוגלובק    
בורקס גבינה 800 גר'

זוגלובק    

ברקוד 31977    
    ₪16.90

   
מלאווח תימני שף הבצק

   

ברקוד 08351    
    ₪9.90

   
ג'חנון שף הבצק    

ברקוד 08436    
    ₪9.90

   
בורקס גבינה שף הבצק

   

ברקוד 08658    
    ₪10.90

זוגלובק    
בורקס תפו"א 800 גר'

זוגלובק    

ברקוד 41363    
    ₪14.90

ציפור השרון    
בורקס תפו"א ציפור

השרון    

ברקוד 09045    
    ₪11.90

זוגלובק    
שלישית פיצה

משפחתית זוגלובק    

ברקוד 41516    
    ₪40.90

מעדנות    
שלשיית פיצות במארז  

 

ברקוד 18505    
    ₪32.90

   
בצק עלים שף הבצק    

ברקוד 39040    
    ₪9.90

זוגלובק    
בצק עלים צרפתי 1 ק"ג

זוגלובק    

ברקוד 33353    
    ₪14.90

זוגלובק    
פיצה אישית    

ברקוד 27073    
    ₪2.50

זוגלובק    
פיצה אישית זיתים    

ברקוד 27080    
    ₪2.50
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קטלוג מוצרים
קפואים כללי

מוצרים מוכנים לאכילה
מטעמי תהילה

   
פלאפל ארוז 600 גר'    

ברקוד 25036    
    ₪11.90

קפואים כללי

מוצרים מן הצומח
זוגלובק    

שניצל מן הצומח 1 ק"ג
זוגלובק    

ברקוד 36316    
    ₪35.90

טבעול    
שניצל תירס 2 ק"ג

טבעול    

ברקוד 22987    
    ₪44.90

טבעול    
טבעול נקניקיות מן

הצומח 2 קילו    

ברקוד 97371    
    ₪44.90

זוגלובק    
נקניקיות מן הצומח 1

ק"ג זוגלובק    

ברקוד 36774    
    ₪39.90

זוגלובק    
נקניקיות מן הצומח 2

ק"ג זוגלובק    

ברקוד 39735    
    ₪44.90

זוגלובק    
שניצל תירס 2 ק"ג

זוגלובק    

ברקוד 39186    
    ₪43.90

זוגלובק    
שניצל תירס 750

זוגלובק    

ברקוד 39445    
    ₪38.90

קפואים כללי

פירות קפואים

בודק    
תותים קפואים    

ברקוד 00212    
    ₪30.90
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קטלוג מוצרים
בשר

בשר קפוא
עטרה    

בשר מס' 5 צלי כתף
עטרה    

ברקוד 63799    
    ₪79.90

הדר בשר    
כתף צרכני (4) מחפוד  

 

ברקוד 05176    
    ₪49.90

הדר בשר    
חזה צרכני (3) מחפוד  

 

ברקוד 05299    
    ₪41.90

הדר הבשר    
גולש עגל מחפוד    

ברקוד 05527    
    ₪39.90

הדר הבשר    
טחון בקר (בתוספת

חלבון מן הצומח) מחפוד
   

ברקוד 05558    
    ₪18.90

הדר הבשר    
טחון בקר נקי ללא
תוספות מחפוד    

ברקוד 05749    
    ₪37.90

עטרה    
בשר מס' 8 שריר הזרוע

עטרה    

ברקוד 39498    
    ₪49.90

תנובה    
שריר זרוע צרכני חלק 8

   

ברקוד 40419    
    ₪25.90

תנובה    
צלי כתף 5 חלק תנובה  

 

ברקוד 56229    
    ₪59.90

   
צלעות צרכני (2) מחפוד

   

ברקוד 05145    
    ₪44.90

   
פילה מדומה (6) מחפוד

   

ברקוד 05190    
    ₪49.90

פסקוביץ    
חזה בקר צרכני מס' 3  

 

ברקוד 44316    
    ₪24.90

בשר

קבב, המבורגר ונקניקיות קפוא
בני ציון    

המבורגר בקר 400 גרם
   

ברקוד 22178    
    ₪11.90

הדר הבשר    
המבורגר (בקר) מחפוד

   

ברקוד 05503    
    ₪18.90

בני ציון    
קבב מזרחי 400 גרם

מוצפי    

ברקוד 22185    
    ₪11.90

הדר הבשר    
קבב מזרחי (בקר)

מחפוד    

ברקוד 05510    
    ₪18.90

דגים

דגים מעושנים
אלדג    

סלומון נורבגי מעושן
100 גר'    

ברקוד 35183    
    ₪21.90

תנובה    
סלמון נורבגי מעושן

פרוס 100 גרם    

ברקוד 15098    
    ₪17.90

דגים

דגים קפואים
   

סלמון מנות בד"ץ פרוס  
 

ברקוד 92285    
    ₪61.90

איכות למהדרין
   

סטייק טונה בוואקום
עד"ח    

ברקוד 55418    
    ₪32.90

דגי מלכות    
געפילטע פיש הונגרי    

ברקוד 95272    
    ₪19.90

דגי מלכות    
געפליטע פיש ירושלמי  

 

ברקוד 95289    
    ₪19.90

פסקוביץ    
פילה סול פלייס ארוז    

ברקוד 88103    
    ₪19.90

אושן גורמט    
קציצות דג וויט פיש    

ברקוד 35725    
    ₪43.90

בלדי    
פילה אמנון 5-7 בוואקום

   

ברקוד 09781    
    ₪26.90

בלדי    
פילה סלומון בוואקום

חת"ס    

ברקוד 51388    
    ₪79.90

   
וייט פיש 624 גר' בד"ץ  

 

ברקוד 06009    
    ₪29.90
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קטלוג מוצרים
דגים

דגים קפואים

   
פילה מרלוזה סין    

ברקוד 88097    
    ₪14.90

   
פילה סלומון בד"ץ    

ברקוד 82811    
    ₪79.90

   
פילה סלמון מנות    

ברקוד 82941    
    ₪89.90

בלדי    
פילה אמנון 7-9 לנדא    

ברקוד 29069    
    ₪28.90

   
רולדה גפילטע פיש

ירושלמי 600 גר'    

ברקוד 01045    
    ₪26.90

   
רולדה גפילטע פיש
הונגרי 600 גר'    

ברקוד 01052    
    ₪26.90

   
רולדה געפילטע פיש

הונגרי 500 ג'    

ברקוד 01410    
    ₪21.90

   
רולדה פולני    

ברקוד 01427    
    ₪21.90

   
פילה דג אמנון 5-7

בד"ץ/ חת"ס    

ברקוד 21750    
    ₪22.50

   
פילה אמנון בד"ץ    

ברקוד 93690    
    ₪26.90

   
פילה סלומון אלתית    

ברקוד 23482    
    ₪32.90

עוף והודו

הודו קפוא

   
גרונות הודו אוירבך    

ברקוד 07277    
    ₪17.90

עוף ירושלים    
טחון הודו מחפוד    

ברקוד 05565    
    ₪11.90

עוף טוב    
עוף מס' 3 ארוז אוירבך

   

ברקוד 07031    
    ₪17.90

עוף טוב    
כרעיים עוף קפוא

אוירבך    

ברקוד 07079    
    ₪21.90

עוף טוב    
כבד עוף ארוז קפוא

אוירבך    

ברקוד 07123    
    ₪13.90

עוף טוב    
חזה עוף אוירבך    

ברקוד 07055    
    ₪27.90

עוף והודו

מוצרים מוכנים קפוא
עוף ירושלים    

שניצל אמיתי מצופה
(חמם הגש) מחפוד    

ברקוד 27825    
    ₪18.90

עוף ירושלים    
נקניקיות עוף בטעם

פיקנטי מחפוד    

ברקוד 27337    
    ₪8.90

עוף והודו

עוף טרי
   

שוקיים טרי ארוז מחפוד
   

ברקוד 94574    
    ₪35.90

   
פרגיות טרי ארוז מחפוד

   

ברקוד 94581    
    ₪69.90

   
כבד עוף טרי ארוז

מחפוד    

ברקוד 94598    
    ₪34.90

   
כנפיים טרי ארוז מחפוד

   

ברקוד 94550    
    ₪15.90

   
ירכיים טרי ארוז מחפוד

   

ברקוד 94567    
    ₪33.90

קבוצת א-ת    
שניצל טרי ארוז מחפוד  

 

ברקוד 94635    
    ₪34.90

קבוצת א-ת    
עוף טרי ארוז מחפוד    

ברקוד 94529    
    ₪24.90

   
כרעיים טרי ארוז מחפוד

   

ברקוד 94543    
    ₪33.90

קבוצת א-ת    
חזה טרי ארוז מחפוד    

ברקוד 94536    
    ₪33.90
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עוף והודו

עוף קפוא

עוף ירושלים    
כרעיים במגש מחפוד    

ברקוד 94208    
    ₪32.90

עוף ירושלים    
חזה עוף קפוא במגש

מחפוד    

ברקוד 94239    
    ₪32.90

עוף ירושלים    
כנפיים עוף קפוא במגש

מחפוד    

ברקוד 94253    
    ₪10.90

עוף ירושלים    
שוקיים עוף קפוא מחפוד

   

ברקוד 94260    
    ₪34.90

עוף ירושלים    
פרגיות עוף ארוז מחפוד

   

ברקוד 94284    
    ₪72.00

עוף ירושלים    
חזה עוף פרוס (שניצל)

במגש מחפוד    

ברקוד 94345    
    ₪33.90

עטרה    
חזה עוף עטרה קפוא    

ברקוד 32209    
    ₪32.90

עטרה    
נקניקיות עוף עטרה    

ברקוד 63652    
    ₪6.90

עוף טוב    
כנפים עוף קפוא אוירבך

   

ברקוד 07161    
    ₪8.90

   
חזה עוף קהילות    

ברקוד 05044    
    ₪38.90

גלאט עוף    
כבד עוף צלוי 120 גר'  

 

ברקוד 51495    
    ₪18.90

עוף ירושלים    
עוף קפוא מס' 2 בשקית

מחפוד    

ברקוד 94185    
    ₪23.90
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יינות ואלכהול

בירה
גולדסטאר    

בירה גולדסטאר שישייה
330 מ"ל    

ברקוד 64741    
    ₪38.90

גולדסטאר    
גולדסטאר פחית 500

מ"ל לא מסונן    

ברקוד 64024    
    ₪8.90

גולדסטאר    
בירה גולדסטאר 500

מ"ל חוזר    

ברקוד 64072    
    ₪5.70

טובורג    
פחית טובורג 500 מ"ל  

 

ברקוד 94575    
    ₪9.90

טובורג    
בירה טובורג 500 מ"ל

חוזר    

ברקוד 71248    
    ₪8.90

בירה מכבי    
מכבי חזקה 7.9% פחית

500 מ"ל    

ברקוד 64222    
    ₪7.90

בירה מכבי    
בירה מכבי פחית 500

מ"ל    

ברקוד 64475    
    ₪7.90

בירה מכבי    
בירה מכבי שישיה 330

מ"ל    

ברקוד 64703    
    ₪33.90

מולר    
בירה מולר 500 מ"ל    

ברקוד 75401    
    ₪4.90

נשר    
בירה נשר 1.5 ל`    

ברקוד 37623    
    ₪6.90

נשר    
בירה דיאט נשר 1.5 ליי'

   

ברקוד 37630    
    ₪6.90

הולסטן    
בירה הולסטן 500 מל'

בקבוק חוזר    

ברקוד 85714    
    ₪4.90

הרנברג    
בירה הרנברג 650 מ"ל

   

ברקוד 96446    
    ₪4.90

איגל    
בירה איגל חוזר 500

גר'    

ברקוד 64096    
    ₪3.70

קרלסברג    
בירה קרלסברג 500

מ"ל חוזר    

ברקוד 71361    
    ₪8.90

היינקן    
בירה הייניקן פחית 500

מ"ל    

ברקוד 64604    
    ₪11.90

היינקן    
הייניקן 500 מ"ל חוזר  

 

ברקוד 37890    
    ₪7.70

גולדסטאר    
גולדסטאר פחית 500

מל    

ברקוד 64468    
    ₪7.90

מאלטי    
מאלטי 1.5 לי'    

ברקוד 22840    
    ₪7.90

טמפו    
מאלטסטאר 1.5 ליטר  

 

ברקוד 64348    
    ₪6.90

נשר    
נשר מאלט 500 מ"ל

חוזר    

ברקוד 64065    
    ₪3.70

יינות ואלכהול

חריפים
אבסולוט    

וודקה אבסלוט 700 מ"ל
   

ברקוד 17683    
    ₪76.90

שיבאס ריגאל  
 

וויסקי שיבאס רגאל 12
שנה 700 מ"ל    

ברקוד 02931    
    ₪129.90

   
ארק איילות 40% 700

מ"ל    

ברקוד 84747    
    ₪62.90

טמפו    
ערק אשקלון 700 מ"ל  

 

ברקוד 23083    
    ₪59.90

יינות ואלכהול

יין
יקבי כרמל    

יין קונקורד ק.דויד -750
מ"ל    

ברקוד 01522    
    ₪16.90

יקבי כרמל    
קברנה סובניון סלקטד  

 

ברקוד 01843    
    ₪23.90

יקבי כרמל    
יין אדום וינו    

ברקוד 02512    
    ₪22.90

יקבי כרמל    
פרייבט קולקשיין שיראז

   

ברקוד 04332    
    ₪34.90

יקבי כרמל    
יין קברנה/מרלו/שיראז

סלקטד    

ברקוד 04769    
    ₪23.90

יקבי כרמל    
קברנה סוביניון מרלו

2006 סלקטד    

ברקוד 05520    
    ₪23.90

יקבי כרמל    
יין קונקורד ק.דוד    

ברקוד 88714    
    ₪21.90

יקבי ברקן    
קלאסיק מרלו ברקן    

ברקוד 23977    
    ₪25.90

יקבי ברקן    
יין אדום מתוק קידוש
של סגל 187 מ"ל    

ברקוד 24455    
    ₪4.90

יקבי אפרת    
יין ישראלי מרלו    

ברקוד 36197    
    ₪27.90

יקבי אפרת    
יין נינוה מוסקט המבורג

   

ברקוד 36272    
    ₪24.90

יקבי אפרת    
אפרת ישן נושן 1 ליטר  

 

ברקוד 36401    
    ₪19.90

יקבי אפרת    
יין אפרת קל 1 ליטר    

ברקוד 36425    
    ₪19.90

יקבי אפרת    
יין פטיט סירה הרי

יהודה    

ברקוד 56080    
    ₪22.90

יקבי אפרת    
יין אדום יבש הרי יהודה

   

ברקוד 56097    
    ₪23.90

יקבי אפרת    
יין קברנה הרי יהודה    

ברקוד 26573    
    ₪23.90

יקבי כרמל    
יין מרלו סלקטד    

ברקוד 01157    
    ₪23.90

יקבי כרמל    
יין נושן -650 מ"ל    

ברקוד 01454    
    ₪20.90
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יינות ואלכהול

יין
סגל    

יין אדום יבש רגיל -סגל
   

ברקוד 21008    
    ₪20.90

יקבי ציון    
יין קליל    

ברקוד 68253    
    ₪16.90

יקבי ציון    
יין גן עדן    

ברקוד 68284    
    ₪21.90

יקבי טפרברג  
 

VISION יין מלבק    

ברקוד 81015    
    ₪32.90

יקבי אפרת    
יין ישראלי פטיט סרה    

ברקוד 96229    
    ₪27.90

יקבי אפרת    
יין פאר ירושלים    

ברקוד 96588    
    ₪19.90

יקבי אפרת    
יין מסורת מתוק 1 ליטר

   

ברקוד 96595    
    ₪19.90

יקבי אפרת    
יין ישראלי שיראז אדום

יבש    

ברקוד 96656    
    ₪27.90

יקבי אפרת    
יין ישראלי קברנה

סובניון    

ברקוד 36180    
    ₪27.90

יקבי כרמל    
יין ריזלינג 750 מ"ל

סלקטד    

ברקוד 01850    
    ₪23.90

יקבי כרמל    
יין מוסקטו כרמל    

ברקוד 05384    
    ₪23.90

יקבי כרמל    
יין מוסקטו באז כרמל    

ברקוד 56620    
    ₪23.90

יקבי כרמל    
יין Buzz מוסקטו 750

מ"ל כרמל    

ברקוד 56637    
    ₪23.90

יקבי טפרברג  
 

MOSCATO יין אדום  
 

ברקוד 81268    
    ₪32.90

יקבי כרמל    
יין זינפנדל סמוק סלקטד

   

ברקוד 05049    
    ₪23.90

טפרברג    
VISION יין מרלו    

ברקוד 81008    
    ₪32.90

טפרברג    
VISION יין קברנה

סובניון    

ברקוד 81091    
    ₪32.90

טפרברג    
VISION יין שיראז    

ברקוד 81299    
    ₪32.90

   
תירוש ענבים טבעי 1.5

ל'    

ברקוד 68079    
    ₪19.90

יקבי אפרת    
יין ישראלי זינפנדל סמוק

   

ברקוד 96649    
    ₪27.90

יקבי אפרת    
יין ישראלי אמרלד

ריזלינג    

ברקוד 36234    
    ₪27.90

יקבי אפרת    
יין נינווה מוסקט
אלכסנדרוני    

ברקוד 36265    
    ₪24.90

יקבי כרמל    
יין סובניון סלקט    

ברקוד 01119    
    ₪23.90

יינות ואלכהול

תירוש

יקבי ציון    
תירוש ענבים טבעי    

ברקוד 40332    
    ₪14.90

יקבי ציון    
מיץ ענבים ציון לבן    

ברקוד 40349    
    ₪14.90

קדם    
מיץ ענבים גאולה 2 לי'

גאולה    

ברקוד 53419    
    ₪29.90

יקבי אפרת    
תירוש אפרת 100%
טבעי אדום 1 לי'    

ברקוד 56592    
    ₪16.90

יקבי אפרת    
תירוש אפרת 100%

טבעי לבן 1 לי'    

ברקוד 56615    
    ₪18.90

יקבי אפרת    
תירוש אדום אפרת 1

ליטר    

ברקוד 36494    
    ₪14.90

יקבי אפרת    
תירוש מוסקט לבן
אפרת 1 ליטר    

ברקוד 96717    
    ₪14.90

יקבי כרמל    
תירוש לבן ליטר    

ברקוד 58618    
    ₪16.90

יקבי כרמל    
מיץ ענבים תירוש כרמל

אדום 1 לי'    

ברקוד 58625    
    ₪16.90

   
מיץ ענבים טעמן    

ברקוד 37915    
    ₪14.90

בציר    
מיץ ענבים בציר 1 לי'    

ברקוד 73460    
    ₪14.90

גאולה    
מיץ ענבים גאולה קטן  

 

ברקוד 53389    
    ₪5.50

גאולה    
מיץ ענבים מוגז 750

מ"ל    

ברקוד 53396    
    ₪19.90

סגל    
מיץ ענבים פרי הגפן    

ברקוד 24523    
    ₪11.90

יקבי ציון    
מיץ ענבים 100%    

ברקוד 68420    
    ₪19.90

משקאות קלים

מים מינרליים, מים בטעמים, סודה
שוופס    

שוופס מים פירות יער
1.5 לי'    

ברקוד 02005    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס מים ענבים 1.5

לי'    

ברקוד 02043    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס מים אפרסק 1.5

לי'    

ברקוד 02029    
    ₪6.90

נביעות    
נביעות+אפרסק 500

מ"ל    

ברקוד 31155    
    ₪7.00

נביעות    
נביעות+אפרסק 1.5 לי'

   

ברקוד 31179    
    ₪7.90

נביעות    
נביעות+תפוח 1.5 לי'    

ברקוד 31148    
    ₪7.90

נביעות    
נביעות+ענבים 1.5 לי'  

 

ברקוד 31117    
    ₪7.90

נביעות    
נביעות+ענבים 500 מ"ל

   

ברקוד 31711    
    ₪7.00

נביעות    
נביעות+אננס משמש

1.5 לי'    

ברקוד 32022    
    ₪7.90
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משקאות קלים

מים מינרליים, מים בטעמים, סודה
שוופס    

סודה שוופס רביעיה 1.5
ליטר    

ברקוד 44817    
    ₪11.00

שוופס    
סודה שוופס לימון 1.5

ליטר    

ברקוד 51365    
    ₪11.00

קוקה קולה    
שישייה סודה קינלי    

ברקוד 85554    
    ₪19.90

קינלי    
סודה קינלי 1.5 לי'    

ברקוד 84347    
    ₪3.50

טמפו    
סודה אבטיח 1.5 לי'    

ברקוד 27778    
    ₪4.00

טמפו    
סודה אלדרברי ליצ'י 1.5

לי'    

ברקוד 27693    
    ₪4.00

שוופס    
שוופס מים תפוח 0 קל'

1.5 לי'    

ברקוד 91213    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס מים אפרסק 0

קל' 1.5 לי'    

ברקוד 91237    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס מים תפוח 1.5

לי'    

ברקוד 02371    
    ₪6.90

אקווה נובה    
מים אקווה נובה בקבוק

יחיד    

ברקוד 38432    
    ₪2.50

אקווה נובה    
אקווה נובה שישיה    

ברקוד 38234    
    ₪10.90

נביעות    
נביעות מים 500 מ"ל טו

גו    

ברקוד 31599    
    ₪3.50

נביעות    
שישית נביעות טו גו

500 מ"ל    

ברקוד 31360    
    ₪14.90

נביעות    
מים 1.5 לי' נביעות    

ברקוד 31162    
    ₪3.50

נביעות    
שישיית נביעות 1.5 לי'  

 

ברקוד 31322    
    ₪14.90

נביעות    
נביעות 1 לי'    

ברקוד 31490    
    ₪3.50

סופר דרינק    
שישיית סודה סוויטש    

ברקוד 82236    
    ₪12.90

שוופס    
שוופס נענע ליים 1.5 לי'

   

ברקוד 91558    
    ₪10.90

   
סודה ס.ד 1.5 ליטר

בודד    

ברקוד 16239    
    ₪2.90

עין גדי    
מים עין גדי 2 לי -בודד  

 

ברקוד 23051    
    ₪2.90

עין גדי    
עין גדי 2 ליטר שישיה  

 

ברקוד 23099    
    ₪12.00

מי עדן    
שישיית מי עדן 250 מ"ל

   

ברקוד 88374    
    ₪13.90

מי עדן    
שישית מי עדן ספורט

750 מ"ל    

ברקוד 88503    
    ₪19.90

מי עדן    
שישיה מי עדן 1.5 ליטר

   

ברקוד 88732    
    ₪12.90

מי עדן    
מי עדן בודד 500 / 750

מל'    

ברקוד 91336    
    ₪3.50

מי עדן    
שישיית מי עדן ספורט

500 מ"ל    

ברקוד 88381    
    ₪14.90

משקאות קלים

מיץ סחוט טרי
פריגת    

מיץ תפוזים מתקתקים
פריגת 2 ליטר    

ברקוד 53548    
    ₪21.90

פריגת    
מיץ תפוזים חמצמצים

פריגת 2 ליטר    

ברקוד 53555    
    ₪21.90

פרימור    
מיץ תפוזים סחוט 2

ליטר    

ברקוד 45220    
    ₪26.90

פרימור    
2ליטר מיץ תפוזים עשוי

מרכז בד"צ    

ברקוד 08697    
    ₪24.90

מיה    
מיץ תפוזים כשל"פ    

ברקוד 36636    
    ₪18.90

סחוט100    
מיץ תפוחים טבעי 750

מ"ל    

ברקוד 71111    
    ₪10.90

משקאות קלים

משקאות אנרגיה
בלו    

משקה אנרגיה בלו
אבטיח    

ברקוד 51524    
    ₪4.90

בלו    
משקה אנרגיה בלו    

ברקוד 51302    
    ₪4.90

    XL
XL משקה אנרגיה    

ברקוד 01012    
    ₪3.90

משקאות קלים

משקאות קלים ונקטרים
פריגת    

פריגת תפוזים דיאט 1.5
לי'    

ברקוד 71484    
    ₪6.90

ג'אמפ    
ג'אמפ תות-בננה 1.5ל  

 

ברקוד 36745    
    ₪5.90

ג'אמפ    
ג'אמפ תפוזים 1.5 לי'  

 

ברקוד 36721    
    ₪5.90

ג'אמפ    
ג'אמפ מנגו פסיפלורה

1.5 לי'    

ברקוד 27440    
    ₪5.90

ג'אמפ    
ג'אמפ לימונדה 1.5 לי'  

 

ברקוד 36004    
    ₪5.90

ג'אמפ    
ג'אמפ אשכולית 1.5 לי'

   

ברקוד 36738    
    ₪5.90

ג'אמפ    
ג'אמפ ענבים 1.5 לי'    

ברקוד 29069    
    ₪5.90

ג'אמפ    
ג'אמפ דיאט אשכוליות

1.5 לי'    

ברקוד 27372    
    ₪5.90

ג'אמפ    
ג'אמפ תפוחים 1.5 לי'  

 

ברקוד 38005    
    ₪5.90
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קטלוג מוצרים
משקאות קלים

משקאות קלים ונקטרים
פריגת    

פריגת לימונענע 1.5 לי'
   

ברקוד 84816    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת אפרסק 1.5 לי'  

 

ברקוד 85509    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת תות בננה 1.5 לי'

   

ברקוד 67369    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת אננס פסיפלורה

1.5 לי'    

ברקוד 85493    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת אשכוליות 1.5 לי'

   

ברקוד 71477    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת ענבים מרלו 1.5

לי'    

ברקוד 09167    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת מנגו 1.5 לי'    

ברקוד 04133    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת ד. אשכוליות 1.5

לי'    

ברקוד 71491    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת ענבים 1.5 לי'    

ברקוד 71446    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג מנגו 1.5 לי'    

ברקוד 60853    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג לימונענע

קרטונית    

ברקוד 47112    
    ₪5.90

ספרינג    
ספרינג ענבים 1.5 לי'    

ברקוד 04320    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג אשכוליות דיאט

1.5 לי'    

ברקוד 60969    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג אגס סברס

תפוח 1.5 לי'    

ברקוד 64253    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג תפוחים 1.5 לי'

   

ברקוד 23198    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת תפוזים 500 מ"ל

   

ברקוד 94377    
    ₪7.00

פריגת    
פריגת תפוח 1.5 לי'    

ברקוד 23353    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת תפוזים 1.5 לי'  

 

ברקוד 71460    
    ₪6.90

תפוזינה    
תפוזינה ענבים 1.5 לי'  

 

ברקוד 47952    
    ₪6.90

תפוזינה    
תפוזינה תפוז דיאט 1.5

לי'    

ברקוד 08898    
    ₪6.90

תפוזינה    
תפוזינה אשכוליות דיאט

1.5 לי'    

ברקוד 63881    
    ₪6.90

תפוזינה    
תפוזינה תפוח 1.5 לי'  

 

ברקוד 51938    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג תפוחים דיאט

1.5 לי'    

ברקוד 23204    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג פירות טרופים

1.5 לי'    

ברקוד 44626    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג תות בנה 1.5 לי'

   

ברקוד 08089    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג אפרסק 1.5 לי'  

 

ברקוד 60860    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג תפוזים 1.5 לי'  

 

ברקוד 60839    
    ₪6.90

טריפ    
טריפ תפוחים 1.5 לי'    

ברקוד 16666    
    ₪4.90

סאפה    
סאפה אלוורה תפוח 1

לי'    

ברקוד 05832    
    ₪10.90

תפוזינה    
תפוזינה תות בננה 1.5

לי'    

ברקוד 08546    
    ₪6.90

תפוזינה    
תפוזינה לימונענע 1.5

לי'    

ברקוד 91589    
    ₪6.90

תפוזינה    
תפוזינה ענבים ופירות

יער 1.5 לי'    

ברקוד 06650    
    ₪6.90

תפוזינה    
תפוזינה תפוז 1.5 לי'    

ברקוד 63522    
    ₪6.90

תפוזינה    
תפוזינה מנגו 1.5 לי'    

ברקוד 04283    
    ₪6.90

תפוזינה    
תפוזינה לימונדה 1.5 לי'

   

ברקוד 64680    
    ₪6.90

תפוזינה    
תפוזינה אשכוליות 1.5

לי'    

ברקוד 63539    
    ₪6.90

קריסטל    
קריסטל מיץ תפוזים 2

לי'    

ברקוד 23815    
    ₪4.50

קריסטל    
קריסטל ענבים מיץ 2 לי'

   

ברקוד 23839    
    ₪4.50

קריסטל    
קריסטל מיץ מנגו 2 לי'  

 

ברקוד 23846    
    ₪4.50

קריסטל    
קריסטל ד. אשכוליות 2

לי'    

ברקוד 44589    
    ₪4.50

סופר דרינק    
אורנג' 1.5 לי' ס.ד.    

ברקוד 16420    
    ₪3.90

טריפ    
טריפ תות בננה 1.5 לי'

   

ברקוד 16659    
    ₪4.90

טריפ    
טריפ תפוזים 1.5 לי'    

ברקוד 16642    
    ₪4.90

טריפ    
טריפ מנגו 1.5 לי'    

ברקוד 16628    
    ₪4.90

טריפ    
טריפ ענבים 1.5 לי'    

ברקוד 82014    
    ₪4.90

פרוט ווטר    
Fruit Water תות 1.5

ליטר    

ברקוד 91824    
    ₪6.90

פרוט ווטר    
Fruit Water אפרסק

1.5 לי'    

ברקוד 91800    
    ₪6.90

פרוט ווטר    
Fruit Water אננס 1.5

לי'    

ברקוד 91787    
    ₪6.90

פרוט ווטר    
Fruit Water אבטיח

1.5 לי'    

ברקוד 91817    
    ₪6.90

פריגת    
פריגת תפוז מנדרינה

1.5 ליטר    

ברקוד 85851    
    ₪6.90

פריגת    
מיקס הדרים פריגת 1.5

ליטר    

ברקוד 86629    
    ₪6.90

פריגת    
מיקס אשכוליות פריגת

1.5 ליטר    

ברקוד 86636    
    ₪6.90

טמפרי    
טמפרי תפוז 1.5 ליטר  

 

ברקוד 27686    
    ₪3.90

טמפרי    
טמפרי אשכוליות 1.5

ליטר    

ברקוד 27730    
    ₪3.90

ספרינג    
ספרינג פירות טרופיים

קרטונית    

ברקוד 44732    
    ₪5.90

ספרינג    
פחית ספרינג תות בננה

330 מ"ל    

ברקוד 47723    
    ₪4.90

ספרינג    
ספרינג תות בננה

קרטונית    

ברקוד 47068    
    ₪5.90

ספרינג    
ספרינג רימונים קרטונית

   

ברקוד 57980    
    ₪5.90

ספרינג    
ספרינג אפרסק קרטונית

   

ברקוד 47105    
    ₪5.90

ספרינג    
פחית ספרינג מנגו 330

מ"ל    

ברקוד 47730    
    ₪4.90

ספרינג    
ספרינג מנגו קרטונית    

ברקוד 47099    
    ₪5.90

   
טרופית    

ברקוד 09840    
    ₪1.00

   
טריפ אפרסק 1.5 לי'    

ברקוד 82038    
    ₪4.90
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קטלוג מוצרים
משקאות קלים

משקאות קלים ונקטרים
ספרינג    
ספרינג תפוחים

קרטונית    

ברקוד 47143    
    ₪5.90

ספרינג    
ספרינג תפוזים קרטונית

   

ברקוד 47129    
    ₪5.90

ספרינג    
קרטונית ספרינג מנגו

בננה מלון    

ברקוד 06292    
    ₪5.90

משקאות קלים

משקאות תוססים
קוקה קולה    

קוקה-קולה זירו 2 ליטר
   

ברקוד 85479    
    ₪7.90

קוקה קולה    
קוקה-קולה 1.5 לי'

    ZERO

ברקוד 09860    
    ₪6.90

קוקה קולה    
ZERO ספרייט 1.5 לי'  

 

ברקוד 85240    
    ₪6.90

קוקה קולה    
ספרייט מופחת 1.5 לי'  

 

ברקוד 84182    
    ₪6.90

קוקה קולה    
קוקה קולה לימון דיאט

1.5 לי'    

ברקוד 90164    
    ₪6.90

קוקה קולה    
קוקה קולה דיאט נטול

1.5 לי'    

ברקוד 84743    
    ₪6.90

קוקה קולה    
קוקה קולה דיאט 1.5 לי'

   

ברקוד 84361    
    ₪6.90

קוקה קולה    
קוקה קולה 1.5 לי'    

ברקוד 84316    
    ₪6.90

קוקה קולה    
קוקה קולה 1 לי'    

ברקוד 85394    
    ₪6.20

שוופס    
שוופס אפרסק 1.5 ל'    

ברקוד 51396    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס אננס 1.5 לי'    

ברקוד 02555    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס לימונייד 1.5 לי'  

 

ברקוד 02463    
    ₪6.90

פאנטה    
פנטה אקזוטי 1.5 לי'    

ברקוד 05901    
    ₪6.90

פאנטה    
פאנטה מנגו 1.5 לי'    

ברקוד 09440    
    ₪6.90

פאנטה    
פנטה לימונדה 1.5 לי'  

 

ברקוד 17606    
    ₪6.90

פאנטה    
פאנטה אורנג' 1.5 לי'    

ברקוד 67109    
    ₪6.90

פאנטה    
פאנטה אורנג' דיאט 1.5

לי'    

ברקוד 67673    
    ₪6.90

קוקה קולה    
קוקה קולה 2 לי'    

ברקוד 85370    
    ₪7.90

שוופס    
שוופס pruit אשכולית

אדומה    

ברקוד 04160    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס לימונדה ורודה

1.5 לי'    

ברקוד 02470    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס pruit גוארנה    

ברקוד 02999    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס מוגז ענבים 1.5

לי'    

ברקוד 91565    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס מוגז תות ליים

1.5 ליטר    

ברקוד 06360    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס מוגז תפוז 1.5 לי'

   

ברקוד 06735    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס תפוח-ליים 1.5 ל'

   

ברקוד 51372    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס פירות יער 1.5 ל'

   

ברקוד 51389    
    ₪6.90

שוופס    
שוופס ענבי ריזלינג 1.5

לי'    

ברקוד 51655    
    ₪6.90

קריסטל    
קריסטל תפוח מוגז 2 לי'

   

ברקוד 64970    
    ₪4.50

קריסטל    
קריסטל אקזוטי 2 לי'    

ברקוד 44596    
    ₪4.50

סופר דרינק    
ענבים מוגז 1.5 לי' ס.ד.

   

ברקוד 16468    
    ₪3.90

סופר דרינק    
תפוחים מוגז 1.5 לי'

ס.ד.    

ברקוד 16505    
    ₪3.90

סופר דרינק    
משקה דושס 1.5 לי'

ס.ד.    

ברקוד 16598    
    ₪3.90

אר סי    
RC קולה-1.5 ליטר

בודד    

ברקוד 08560    
    ₪4.90

אר סי    
RC קולה 0 קלוריות

ללא סוכר 1.5    

ברקוד 51976    
    ₪4.90

טמפו    
סודה אננס 1.5 לי'    

ברקוד 27716    
    ₪4.00

שוופס    
שוופס תפוחים מוגז

    pruit

ברקוד 04146    
    ₪6.90

קוקה קולה    
קוקה קולה 2 לי' שישיה

   

ברקוד 85325    
    ₪39.90

קוקה קולה    
ZERO קוקה קולה

שישיה 1.5 לי'    

ברקוד 09877    
    ₪36.90

קוקה קולה    
קוקה קולה -שישייה 1.5

לי'    

ברקוד 19110    
    ₪39.90

   
תות שדה 1.5 לי ס.ד.  

 

ברקוד 16499    
    ₪3.90

קריסטל    
קריסטל קולה 2 לי'    

ברקוד 47006    
    ₪4.50

קריסטל    
קריסטל אורנג מוגז 2

לי'    

ברקוד 47020    
    ₪4.50

קריסטל    
קריסטל תות מוגז 2 לי'

   

ברקוד 47044    
    ₪4.50

קריסטל    
קריסטל לימון מוגז 2 לי'

   

ברקוד 47051    
    ₪4.50

קריסטל    
קריסטל ענב מוגז 2 לי'  

 

ברקוד 47211    
    ₪4.50

אר סי    
רביעיה RC לימון ליים

דיאט    

ברקוד 44763    
    ₪15.90

אר סי    
רביעיית RC דיאט 1.5

לי'    

ברקוד 57720    
    ₪15.90

אר סי    
RC free מארז שישייה

   

ברקוד 51990    
    ₪24.90

טמפו    
שישיה סודה טמפו    

ברקוד 64987    
    ₪14.90

פפסי    
פפסי מקס שישיה 1.5

ליטר    

ברקוד 96972    
    ₪34.90

פפסי    
שישית דיאט סבן אפ

1.5 לי'    

ברקוד 64017    
    ₪27.90

פפסי    
שישייה פפסי רגיל    

ברקוד 27532    
    ₪24.90

פפסי    
מירנדה 1.5 לי' שישיה  

 

ברקוד 64713    
    ₪27.90

פפסי    
סבן אפ 1.5 לי' שישיה  

 

ברקוד 64000    
    ₪27.90
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קטלוג מוצרים
משקאות קלים

משקאות תוססים
קוקה קולה    
קוקה-קולה 500 מ"ל

    ZERO

ברקוד 09853    
    ₪6.00

קוקה קולה    
קוקה קולה 500 מ"ל    

ברקוד 94155    
    ₪6.00

אר סי    
    RC פחית

ברקוד 47754    
    ₪4.90

אר סי    
    RC free פחית

ברקוד 51983    
    ₪4.90

קוקה קולה    
פחית קולה 330 מ"ל

    ZERO

ברקוד 17873    
    ₪6.00

קוקה קולה    
פחית קוקה קולה 330

מ"ל    

ברקוד 17866    
    ₪6.00

   
פפסי מקס 1.5 לי' 6+2

   

ברקוד 96965    
    ₪36.90

אר סי    
שישית RC 1.5 לי'    

ברקוד 08621    
    ₪24.90

אר סי    
רביעיה RC לימון ליים  

 

ברקוד 44756    
    ₪15.90

פפסי    
פפסי מקס 500 מ"ל    

ברקוד 37548    
    ₪5.90

פפסי    
מרינדה 500 מ"ל    

ברקוד 37562    
    ₪5.90

פפסי    
פפסי 500 מ"ל    

ברקוד 37531    
    ₪5.90

פפסי    
סבן אפ 500 מ"ל    

ברקוד 37579    
    ₪5.90

פפסי    
סבן אפ דיאט 500 מ"ל  

 

ברקוד 37586    
    ₪5.90

פאנטה    
פנטה אורנג' 500 מ"ל  

 

ברקוד 94179    
    ₪7.00

קוקה קולה    
שלישיה קוקה קולה

אישי 250 מ"ל    

ברקוד 18931    
    ₪5.00

משקאות קלים

תה קר

נסטי    
נסטי אפרסק    

ברקוד 96525    
    ₪6.90

פיוז טי    
פיוז תה אפרסק רימון

1.5 לי'    

ברקוד 10154    
    ₪7.90

פיוז טי    
פיוז תה דיאט אפרסק

1.5 לי'    

ברקוד 18306    
    ₪7.90

פיוז טי    
פיוז תה אפרסק 1.5 לי'

   

ברקוד 18283    
    ₪7.90

פיוז טי    
פיוז תה מנגו אננס 1.5

לי'    

ברקוד 18252    
    ₪7.90

פיוז טי    
פיוז תה ענבים 1.5 לי'  

 

ברקוד 18580    
    ₪7.90

פיוז טי    
פיוז תה אקזוטי 1.5 לי'

   

ברקוד 18276    
    ₪7.90

פיוז טי    
פיוז תה פירות יער 1.5

ליטר    

ברקוד 85356    
    ₪7.90

פיוז טי    
פיוז תה אפרסק 500

מ"ל    

ברקוד 18184    
    ₪7.00

ספרינג    
ספרינג תה מנגו אפרסק

1.5 לי'    

ברקוד 04863    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג תה ענבים 1.5

לי'    

ברקוד 91077    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג תה ירוק לימון    

ברקוד 51495    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג תה לימון לואיזה

1.5 לי'    

ברקוד 51488    
    ₪6.90

ספרינג    
ספרינג תה אפרסק

דיאט 1.5 לי'    

ברקוד 51518    
    ₪6.90

משקאות קלים

תרכיז
בטר אנד

דיפרנט    
סירופ תפוחים 1.2 לי'

    B-D

ברקוד 89909    
    ₪20.90

ויטמינצ'יק    
ויטמנציק אבטיח מילון 1

לי'    

ברקוד 70934    
    ₪14.90

ויטמינצ'יק    
ויטמינצ'יק תפוח עץ 2

לי'    

ברקוד 83217    
    ₪25.90

ויטמינצ'יק    
ויטמינציק מנגו אפרסק

1 לי'    

ברקוד 83613    
    ₪14.90

ויטמינצ'יק    
ויטמינצ'יק תות בננה    

ברקוד 75493    
    ₪14.90

ויטמינצ'יק    
ויטמינציק תפוחים 1 לי'

   

ברקוד 66950    
    ₪14.90

ויטמינצ'יק    
ויטמינצ'יק פטל 1 לי'    

ברקוד 65717    
    ₪14.90

ויטמינצ'יק    
ויטמינצ'יק אננס 1 לי'    

ברקוד 65748    
    ₪14.90

ויטמינצ'יק    
ויטמינציק פטל 2 לי'    

ברקוד 63300    
    ₪25.90

פרי קטיף    
רכז תפו"ע 1.2 לי' פרי

קטיף    

ברקוד 89082    
    ₪21.90

בטר אנד
דיפרנט    

תרכיז תפוחים 1.2 ליטר
   

ברקוד 46325    
    ₪34.90
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קטלוג מוצרים
שתיה חמה

אבקות שוקו ואינסטנט
   

שוקו שוקו 1 ק"ג קדמה
   

ברקוד 43388    
    ₪13.90

דרומה    
שוקונית דרומה 1 ק"ג  

 

ברקוד 16945    
    ₪14.90

טעמן    
אבקה להכנת שוקו    

ברקוד 02014    
    ₪11.90

מיה    
השוקו של מיה 500 גר'

   

ברקוד 77747    
    ₪9.90

עלית    
שוקולית עלית 80 גר'    

ברקוד 44588    
    ₪4.90

עלית    
שוקולית שקית 850 גר'

   

ברקוד 16980    
    ₪19.90

עלית    
שוקולית קופסה 500

גר'    

ברקוד 74723    
    ₪15.90

שתיה חמה

קפה נמס
נס קפה    

טסטר צ'ויס נטול קפאין
200 גר'    

ברקוד 72777    
    ₪39.90

עלית    
נס קפה קצב ברזלאי    

ברקוד 01429    
    ₪43.90

עלית    
רביעייה נס קפה קטן    

ברקוד 63732    
    ₪32.90

עלית    
מארז נס קפה + שייקר  

 

ברקוד 69550    
    ₪21.90

עלית    
קפה-נמס אבקתי 200

גר    

ברקוד 76420    
    ₪21.90

עלית    
קפה ארומה מגורען

200 ג'    

ברקוד 01455    
    ₪26.90

עלית    
קפה נמס אבקתי 50

גרם    

ברקוד 76413    
    ₪9.90

עלית    
קפה אינסטנט 10%

אספרסו    

ברקוד 42171    
    ₪29.90

עלית    
קפה אינסטנט 15%

אספרסו    

ברקוד 42188    
    ₪29.90

נס קפה    
נס קפה מגורען 50 ג'

רד מאג    

ברקוד 61771    
    ₪7.90

נס קפה    
רד מאג 200 גר'    

ברקוד 61764    
    ₪21.90

נס קפה    
טסטר צ'ויס 200 גר'    

ברקוד 72753    
    ₪29.90

שתיה חמה

קפה שחור, קפסולות

עלית    
קפה טורקי 200 גרם    

ברקוד 01882    
    ₪21.90

עלית    
מארז שלשות קפה

טורקי עלית    

ברקוד 21762    
    ₪28.90

   
קפה רג'ואן 100 גרם    

ברקוד 48155    
    ₪4.90

עלית    
קפה שחור טורקי 85

גר'    

ברקוד 50930    
    ₪7.50

עלית    
קפה שחור קלוי וטחון 1

ק"ג עילית    

ברקוד 51902    
    ₪49.90

עלית    
קפה טורקי עם הל    

ברקוד 76079    
    ₪11.90

שתיה חמה

תה
ויסוצקי    

תה ויסוצקי באריזה
כחולה 100/1    

ברקוד 45215    
    ₪17.90

ויסוצקי    
תה ויסוצקי קלאסיק

100 יחי'    

ברקוד 45284    
    ₪17.90

ויסוצקי    
תה הגן הקסום תה

קמומיל    

ברקוד 46205    
    ₪19.90

ליפטון    
תה ליפטון 100/1.5    

ברקוד 47642    
    ₪22.90
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קטלוג מוצרים
חטיפים

במבה, ביסלי
אסם    

אסם ביסלי ברביקיו
190 גר'    

ברקוד 66219    
    ₪8.90

אסם    
ביסלי קטן בצל 55ג'    

ברקוד 68877    
    ₪3.90

אסם    
אסם ביסלי בצל 200 גר'

   

ברקוד 66202    
    ₪8.90

חטיפי העמק  
 

באגסי גריל 200 גר'    

ברקוד 87259    
    ₪4.50

חטיפי העמק  
 

באגסי בצל 200 גר'    

ברקוד 87266    
    ₪4.50

חטיפי העמק  
 

באגסי ברביקיו 200 גר'
   

ברקוד 87273    
    ₪4.50

חטיפי העמק  
 

באגסי פיצה 200 גר'    

ברקוד 87594    
    ₪4.50

חטיפי העמק  
 

מארז באגסי גריל 20
גר'    

ברקוד 80301    
    ₪8.90

חטיפי העמק  
 

מארז באגסי פלאפל 20
גר'    

ברקוד 80318    
    ₪8.90

אסם    
ביסלי בלאק כנפיים
לוהטות 60 גר'    

ברקוד 51254    
    ₪3.90

אסם    
ביסלי בלאק בורגר 60

גר'    

ברקוד 51278    
    ₪3.90

אסם    
אסם ביסלי פלאפל 55

גר'    

ברקוד 02194    
    ₪3.90

אסם    
אסם ביסלי פאלפל 200

גר'    

ברקוד 66189    
    ₪8.90

אסם    
אסם ביסלי פיצה 200

גר'    

ברקוד 66226    
    ₪8.90

אסם    
ביסלי קטן פיצה 55 ג'  

 

ברקוד 67887    
    ₪3.90

אסם    
אסם ביסלי גריל 200

גר'    

ברקוד 66196    
    ₪8.90

אסם    
ביסלי קטן גריל 55 ג'    

ברקוד 68747    
    ₪3.90

אסם    
ביסלי קטן ברביקיו 55 ג'

   

ברקוד 67511    
    ₪3.90

אסם    
אסם ביסלי פיצה 70 גר'

   

ברקוד 66172    
    ₪3.90

אסם    
מארז ביסלי גריל    

ברקוד 86171    
    ₪13.90

אסם    
מארז ביסלי גריל גדול  

 

ברקוד 05775    
    ₪13.90

אסם    
ביסלי גריל מעושן 55
גר' אקסטרים אסם    

ברקוד 78227    
    ₪3.90

אסם    
ביסלי מאנץ' מקסיקני

40 גר'    

ברקוד 70856    
    ₪3.90

אסם    
ביסלי מאנץ' ספרדי 40

גר'    

ברקוד 70870    
    ₪3.90

אסם    
מארז ביסלי גריל 4*55

גרם    

ברקוד 74502    
    ₪11.90

אסם    
ביסלי ברבקיו מארז

עשירייה    

ברקוד 75271    
    ₪11.90

אסם    
מארז ביסלי גריל 10

שקיות    

ברקוד 77824    
    ₪12.90

עלית    
במבה שוש 65 גר'    

ברקוד 30057    
    ₪2.90

מנה    
קראנצוס גריל    

ברקוד 14038    
    ₪3.90

מנה    
קראנצוס מנה    

ברקוד 14045    
    ₪3.90

מנה    
קראנצוס פלאפל    

ברקוד 14052    
    ₪3.90

מנה    
קראנצוס בצל    

ברקוד 14069    
    ₪3.90

אסם    
אסם ביסלי פלאפל 70

גר'    

ברקוד 66134    
    ₪3.90

אסם    
אסם ביסלי גריל 70 גר'

   

ברקוד 66141    
    ₪3.90

אסם    
אסם ביסלי בצל 67 גר'  

 

ברקוד 66158    
    ₪4.50

אסם    
אסם ביסלי ברביקיו 67

גר'    

ברקוד 66165    
    ₪3.90

אסם    
במבה במילוי קרם נוגט

60 ג'    

ברקוד 87109    
    ₪4.90

אסם    
במבה פורים 60 גר'    

ברקוד 54613    
    ₪4.90

אסם    
במבה במילוי קרם

קרמל 60 ג'    

ברקוד 52688    
    ₪4.90

חטיפי העמק  
 

במבה בולי 80 גר'    

ברקוד 87945    
    ₪2.50

חטיפי העמק  
 

מארז 10 במבה בולי 25
גר'    

ברקוד 87952    
    ₪8.90

אשבול    
קרמלי חלבה אשבול    

ברקוד 39791    
    ₪2.50

אשבול    
במבה אשבול 80 גר'    

ברקוד 39166    
    ₪2.50

עלית    
חטיף בוטנים שוש 15

גרם    

ברקוד 97949    
    ₪1.50

עלית    
מארז במבה שוש    

ברקוד 18113    
    ₪11.90

אסם    
במבה פונץ בננה 60 גר'

   

ברקוד 77268    
    ₪4.90

אסם    
אסם במבה בומבה 60

גר'    

ברקוד 74526    
    ₪4.90

אסם    
מארז רביעיית במבה

אסם 4*60    

ברקוד 75158    
    ₪13.90

אסם    
במבה במילוי קרם נוגט

   

ברקוד 76889    
    ₪4.00

אסם    
במבה במילוי נוגט מארז

חמישייה    

ברקוד 77619    
    ₪13.90

אסם    
מארז במבה יומולדת    

ברקוד 79798    
    ₪11.90

אסם    
במבה אסם 60 גר'    

ברקוד 60059    
    ₪3.90

אסם    
אסם במבה מתוקה 30

גר'    

ברקוד 66295    
    ₪2.90

אסם    
אסם במבה קלאסי 60

גר'    

ברקוד 02279    
    ₪3.90

אסם    
אסם מארז במבה נוגט

רביעייה    

ברקוד 68893    
    ₪14.90

אסם    
במבה מתוקה מחומרים

טבעים    

ברקוד 85242    
    ₪2.90

אסם    
במבה 200 גרם    

ברקוד 08943    
    ₪9.90

אסם    
אסם מארז במבה 9+1  

 

ברקוד 93341    
    ₪17.90
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קטלוג מוצרים
חטיפים

חטיפים מלוחים
בייגל בייגל    

בייגלה דקים מלח ים
300 גר'    

ברקוד 74377    
    ₪10.90

בייגל בייגל    
בייגלה דקים שומשום

קלאסי 300 גר'    

ברקוד 74438    
    ₪10.90

אסם    
דובונים פיצה    

ברקוד 72614    
    ₪4.90

אסם    
מארז דובונים 5*20

גרם    

ברקוד 04228    
    ₪14.90

אסם    
אסם דובונים חטיף

תפוחי אדמה 40 גר'    

ברקוד 66264    
    ₪4.90

אסם    
דובונים שמנית בצל    

ברקוד 62242    
    ₪4.90

אסם    
דובונים גן חיות 40 גר'  

 

ברקוד 72652    
    ₪4.90

אסם    
אסם דובונים ארנבונים  

 

ברקוד 53857    
    ₪4.90

גרין טרי    
מארז תפוחונים טעם

טבעי    

ברקוד 15314    
    ₪17.90

אסם    
אסם טבעות בייגלה עם

מלח    

ברקוד 69920    
    ₪10.90

אסם    
אסם בייגלה טבעות
שומשום 300 גר'    

ברקוד 81663    
    ₪10.90

בייגל בייגל    
בייגלה-אחד אחד

400גר    

ברקוד 61656    
    ₪10.90

בייגל בייגל    
בייגלה גל גל 400 גר'  

 

ברקוד 92274    
    ₪10.90

בייגל בייגל    
בייגלה טבעות שומשום

300 גר'    

ברקוד 08780    
    ₪10.90

בייגל בייגל    
בייגלה רולים עם מלח

280 גר'    

ברקוד 44990    
    ₪9.90

בייגל בייגל    
בייגלה רולים עם

שומשום 280 גר'    

ברקוד 45003    
    ₪9.90

בייגל בייגל    
ביגלה 88 400 גר'    

ברקוד 61625    
    ₪10.90

בייגל בייגל    
בייגלה דקים שמנת בצל

300 גר'    

ברקוד 74384    
    ₪10.90

הדר    
בייגלה הדר טבעות מלח

   

ברקוד 89755    
    ₪5.90

הדר    
בייגלה הדר טבעות

שומשום    

ברקוד 89762    
    ₪5.90

אסם    
בייגלה אוסם רשתות

מלח    

ברקוד 70919    
    ₪12.90

אסם    
בייגלה BB 375 גר'

שקוף    

ברקוד 67534    
    ₪6.90

אסם    
מולטיפק בייגלה מארז

    60*6

ברקוד 71877    
    ₪14.90

אסם    
בייגלה שטוחים שומשום

   

ברקוד 74953    
    ₪11.90

אסם    
בייגלה שטוחים עם מלח

   

ברקוד 74977    
    ₪11.90

אסם    
אסם בייגלה שמיניות
עם מלח 400 גר'    

ברקוד 76133    
    ₪10.90

אסם    
בייגלה מקלות מלוחים

אסם 400 גר'    

ברקוד 60088    
    ₪10.90

עלית    
תפוצ'יפס טבעי 200

גרם    

ברקוד 78721    
    ₪11.90

עלית    
תפוצי'פס טבעי 50 גר'  

 

ברקוד 78707    
    ₪4.50

עלית    
תפוציפס שמנת בצל 50

גר'    

ברקוד 00786    
    ₪4.50

עלית    
תפוציפס קראנצ

מקסיקני 50 גר'    

ברקוד 53111    
    ₪4.50

עלית    
תפוציפס קראנצ טיבעי

50 גר'    

ברקוד 45239    
    ₪4.50

עלית    
תפוציפס אקס' ברביקיו

50 גר'    

ברקוד 54945    
    ₪4.50

   
מלך הבייגלה שמיניות

240 גר'    

ברקוד 12743    
    ₪4.90

הדר    
בייגלה מלח 300 גר'

שמיניות הדר    

ברקוד 89533    
    ₪5.90

הדר    
בייגלה שומשום 300
גר' שמיניות הדר    

ברקוד 89540    
    ₪5.90

עלית    
מארז תפוציפס קידס

    5+1

ברקוד 07209    
    ₪12.90

עלית    
תפוצ'יפס שמנת בצל

200 גר'    

ברקוד 22530    
    ₪11.90

עלית    
מארז תפוצ'יפס 50*4  

 

ברקוד 60878    
    ₪11.90

עלית    
תפוצ'יפס קראנץ גריל

200 גר'    

ברקוד 61822    
    ₪11.90

עלית    
תפוציפס אקס' טבעי 50

גר'    

ברקוד 54921    
    ₪4.50

עלית    
תפוצ'יפס אקסטרא
טבעי 200 גרם    

ברקוד 57137    
    ₪11.90

עלית    
תפוצי'פס מלח ופלפל

50 גר'    

ברקוד 62025    
    ₪4.50

עלית    
תפוצי'פס פיצה 50 גר'  

 

ברקוד 42607    
    ₪4.50

עלית    
תפוציפס קראנצ גריל

50 גר'    

ברקוד 52244    
    ₪4.50

תלמה    
כיפלי ציפס קטשופ 50

גר'    

ברקוד 13203    
    ₪4.90

אסם    
צי`פסי בטעם מקסיקני  

 

ברקוד 76414    
    ₪3.50

אסם    
אסם מארז צ'יפסי

קלאסי 4*50    

ברקוד 73835    
    ₪11.90

אסם    
אסם צ'יפסי מלוח 50

גר'    

ברקוד 81168    
    ₪3.50

מיה    
מארז ציפס עשיריות 20

גר' מיה    

ברקוד 25203    
    ₪6.90

חטיפי העמק  
 

מארז אדי ציפס 20 יחי'
   

ברקוד 67605    
    ₪8.90

עלית    
תפוצ'יפס קראנצ 200

גר'    

ברקוד 47547    
    ₪11.90

עלית    
תפוציפס קראנץ

מקסיקני 200 גר'    

ברקוד 30330    
    ₪11.90

עלית    
מארז ציפס שמיניה    

ברקוד 06042    
    ₪21.90

בייגל בייגל    
נשנושים ברביקיו 60 גר'

   

ברקוד 08889    
    ₪4.90

עלית    
ציטוס בוטנים 65 גר'    

ברקוד 63824    
    ₪3.90

עלית    
דוריטוס טקסס גריל 55

ג    

ברקוד 69994    
    ₪3.50

עלית    
דוריטוס טאקו 55 ג    

ברקוד 69963    
    ₪3.50

עלית    
דוריטוס נאצו -55 גרם  

 

ברקוד 53371    
    ₪3.50

עלית    
דוריטוס חריף אש 55

גר'    

ברקוד 17857    
    ₪3.50

עלית    
דוריטוס גריל -55 גרם  

 

ברקוד 53364    
    ₪3.50

כרמית    
אגו בייגלה מצופה

שוקולד חלב 40 גר'    

ברקוד 90467    
    ₪3.90

תלמה    
כיפלי ציפסים 50 גר'    

ברקוד 13180    
    ₪4.90
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קטלוג מוצרים
חטיפים

חטיפים מלוחים
עלית    

דוריטוס חמוץ חריף 55
ג    

ברקוד 19950    
    ₪3.50

עלית    
דוריטוס גריל 185 גר'  

 

ברקוד 28567    
    ₪8.90

עלית    
ציטוס כאפה 55 גרם    

ברקוד 17728    
    ₪3.90

עלית    
צ'יטוס דולפינים 55 גרם

   

ברקוד 69451    
    ₪3.90

עלית    
צ'יטוס איקס עיגול 60

גרם    

ברקוד 17377    
    ₪3.90

בייגל בייגל    
נשנושים שמנת בצל 60

גר'    

ברקוד 08858    
    ₪4.90

בייגל בייגל    
נשנושים ביס פלאפל 60

גר'    

ברקוד 08865    
    ₪4.90

בייגל בייגל    
נשנושים ביס בצל 60

גר'    

ברקוד 08872    
    ₪4.90

בייגל בייגל    
דג דג מלוח 400 גר'    

ברקוד 61861    
    ₪14.90

עלית    
תפוציפס קידס 45 גר'  

 

ברקוד 68676    
    ₪3.90

עלית    
מארז ציפס 200 גרם*3

   

ברקוד 27412    
    ₪26.90

עלית    
דוריטוס טבעי 185 גר'  

 

ברקוד 28628    
    ₪8.90

עלית    
חטיף טבעות בצל עלית

60 גר'    

ברקוד 42621    
    ₪4.90

עלית    
בוטנים אמריקאים 50

גר'    

ברקוד 17970    
    ₪2.00

עלית    
דוריטוס חמוץ מתוק 55

גר'    

ברקוד 21333    
    ₪3.50

עלית    
דוריטוס חמוץ מתוק

185 גר'    

ברקוד 64203    
    ₪8.90

עלית    
דוריטוס חמוץ חריף

185 גר'    

ברקוד 67266    
    ₪8.90

עלית    
דוריטוס טבעי 55 ג'    

ברקוד 53388    
    ₪3.50

אשבול    
ציפס סטיקס בטעם

קטשופ 45 גר' אשבול  
 

ברקוד 39685    
    ₪2.90

אשבול    
חטיף פאף 60 גר'

בטעם גבינה    

ברקוד 39937    
    ₪2.90

אשבול    
חטיף פאף 60 גר'
בטעם ברביקיו    

ברקוד 39913    
    ₪2.90

אשבול    
חטיף פאף 60 גר'
בטעם שום בצל    

ברקוד 39920    
    ₪2.90

אשבול    
קרמלי נוגט אשבול    

ברקוד 39784    
    ₪2.50

אשבול    
חטיף פאף 60 גר'

בטעם בצל    

ברקוד 39906    
    ₪2.90

עלית    
מארז ציטוס אפוי כאפה

   

ברקוד 17582    
    ₪11.90

עלית    
מארז ציטוס איקס עיגול

   

ברקוד 47516    
    ₪11.90

עלית    
מארז ציטוס דולפינים    

ברקוד 37551    
    ₪11.90

מיה    
מארז תן צאפ צי'לי    

ברקוד 25272    
    ₪9.90

מיה    
מארז פופסים ברביקיו  

 

ברקוד 54110    
    ₪8.90

מיה    
מארז פופסים פיצה    

ברקוד 54134    
    ₪8.90

חטיפי העמק  
 

מארז באפי 20 יחי'    

ברקוד 80127    
    ₪8.90

חטיפי העמק  
 

מארז באגסי ברביקיו
20 גר'    

ברקוד 80295    
    ₪8.90

חטיפי העמק  
 

מארז באגסי פיצה 20
גר'    

ברקוד 80486    
    ₪8.90

חטיפי העמק  
 

מארז באגסי בצל 20
גר'    

ברקוד 80479    
    ₪8.90

אשבול    
מארז שאשא גריל 20

יחי' אשבול    

ברקוד 39333    
    ₪9.90

אשבול    
ציפס סטיקס בטעם

טבעי 45 גר'    

ברקוד 39678    
    ₪2.90

מיה    
תן צאפ גלגלים 50 גר'  

 

ברקוד 54608    
    ₪3.90

מיה    
תן צאפ כריות טבעי 50

גר'    

ברקוד 77204    
    ₪3.90

מיה    
תן צאפ כריות קטשופ

50 גר'    

ברקוד 77211    
    ₪3.90

מיה    
תן צאפ כריות פלאפל

50 גר'    

ברקוד 77228    
    ₪3.90

מיה    
תן צאפ גלגלים צ'ילי 50

גר'    

ברקוד 77426    
    ₪3.90

מיה    
מארז תן צאפ כריות

טבעי    

ברקוד 25067    
    ₪9.90

מיה    
מארז תן צאפ כריות

קטשופ    

ברקוד 25074    
    ₪9.90

מיה    
מארז תן צאפ כריות

פלאפל    

ברקוד 25081    
    ₪9.90

מיה    
מארז תן צ'אפ שמנת

בצל    

ברקוד 25265    
    ₪9.90

אסם    
אסם אפרופו איטליאנו  

 

ברקוד 00572    
    ₪4.90

אסם    
אסם אפרופו 50 גר'    

ברקוד 66332    
    ₪4.90

אסם    
אפרופו מארז 3*50 גרם

   

ברקוד 81138    
    ₪13.90

מיה    
תן צאפ טבעות 50 גר'  

 

ברקוד 81079    
    ₪3.90

מיה    
מארז שפיצים מיה

עשיריות    

ברקוד 53756    
    ₪9.90

מיה    
תן צ'אפ קונוסים 50 גר'

מיה    

ברקוד 53763    
    ₪3.90

מיה    
מארז תן צאפ טבעות

עשריה    

ברקוד 54230    
    ₪9.90

מיה    
מארז תן צאפ גלגלים

עשיריה    

ברקוד 54247    
    ₪9.90

מיה    
מארז פופסים פיקנטי    

ברקוד 54127    
    ₪8.90

מנה    
חטיף לבבות קלאסי 40

גר'    

ברקוד 14373    
    ₪4.90

מנה    
ציפלה טבעות ירוק    

ברקוד 84684    
    ₪3.90

מנה    
ציפלה פלאפל    

ברקוד 84714    
    ₪3.90

מנה    
ציפלה רשת אדום    

ברקוד 86848    
    ₪3.90

תלמה    
כיפלי גריל 70 גר'    

ברקוד 10844    
    ₪4.90

תלמה    
כיפלי בצל 70 גר'    

ברקוד 10851    
    ₪4.90

אסם    
מארז אפרופו קלאסי

    25*5

ברקוד 72959    
    ₪13.90

אסם    
אפרופו מצופה שוקולד  

 

ברקוד 76223    
    ₪4.90

אסם    
צי`פסי בטעם שמנת

בצל    

ברקוד 76391    
    ₪3.50
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קטלוג מוצרים
חטיפים

חטיפים מלוחים

מיה    
צ'יפס בטטה 30 גרם    

ברקוד 47600    
    ₪3.90

מיה    
צ'יפס בטטה מיקס 80

גר'    

ברקוד 47730    
    ₪8.90

אסם    
מארז ביסלי ברביקיו    

ברקוד 86164    
    ₪13.90

עלית    
מארז ציפס טבעי 12

יחי'    

ברקוד 19240    
    ₪17.90

   
פיתה ציפס פלאפל 60

גר'    

ברקוד 74674    
    ₪1.90

   
פיתה ציפס שום בצל 60

גר'    

ברקוד 74681    
    ₪1.90

   
פיתה צ'יפס חריף

מקסיקני 60 גר'    

ברקוד 74698    
    ₪1.90

   
מארז באגסי חריף אש

20 גרם    

ברקוד 80516    
    ₪8.90

   
בוטנים אמריקאי ברבקיו

50 גר'    

ברקוד 53504    
    ₪2.00

   
דגני בוקר צ'ויס כוכבים  

 

ברקוד 39838    
    ₪6.90

   
מארז רינגים 20 יחי' 8

גר'    

ברקוד 87402    
    ₪9.90

   
צ'יק צ'אק 20 גרם מארז

20 יח'    

ברקוד 18394    
    ₪8.90

   
מלך הבייגלה טבעות
שומשום 200 גר'    

ברקוד 12750    
    ₪4.90

   
מלך הבייגלה שטוח

מלוח    

ברקוד 12767    
    ₪4.90

פרינגלס    
פרינגלס אורגינל 161

גרם    

ברקוד 44966    
    ₪9.90

מיה    
ציפס בטטה 100 גר'    

ברקוד 34057    
    ₪8.90

חטיפים

פופקורן
אסם    

אסם פופקו חמאה ודבש
   

ברקוד 66431    
    ₪4.90

עלית    
פופקורן טבעי 65 גר'    

ברקוד 56260    
    ₪4.90

עלית    
פופקורן בטעם קרמל

60 גר'    

ברקוד 54310    
    ₪4.90

חטיפים

פיצוחים, אגוזים וגרעינים
   

גרעיני חמניות קלופים
100 גר    

ברקוד 02019    
    ₪2.90

שטראוס    
בוטנים אמריקאים
פלאפל 50 גרם    

ברקוד 59919    
    ₪2.00

מיה    
אגוזי מלך 100 גר' מיה

   

ברקוד 19047    
    ₪13.90

מיה    
פאקן סיני מסוכר 100

גר'    

ברקוד 81051    
    ₪14.90

מיה    
גרעיני חמניה קלופים

100 גר'    

ברקוד 36988    
    ₪3.90

עלית    
בוטנים אמריקאים גריל

50 גר'    

ברקוד 64760    
    ₪2.00

ממתקים

בונבוניירה ופרלינים
פינוקים    

בונבוניירה לבבות 70
גר'    

ברקוד 34558    
    ₪10.90

עלית    
בונ לב חלב 50 גר'

מגדים    

ברקוד 58127    
    ₪11.90
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קטלוג מוצרים
ממתקים

חטיף מתוק אישי
אשבול    

טורבו ח. דגנים נוגט
שישיה    

ברקוד 39968    
    ₪11.90

אחוה    
חלבה 100 גרם אחוה  

 

ברקוד 72208    
    ₪2.50

אחוה    
חטיף חלווה בקופסא

"חטיף 10"    

ברקוד 72673    
    ₪11.90

אחוה    
חטיפי מיני חלווה לייט

במארז אחוה    

ברקוד 28505    
    ₪9.90

אחוה    
מארז מיני חלוה

בטעמים אחוה    

ברקוד 28468    
    ₪9.90

אחוה    
חטיף חלווה 50 גר'

אחוה    

ברקוד 28345    
    ₪1.50

אחוה    
חלוה מצופה 80 ג'

אחוה    

ברקוד 72215    
    ₪2.50

ממתקים

מארזים משפחתיים

   
גלידה חמה טיל קרם    

ברקוד 26128    
    ₪14.90

   
מיקס מגד. מיני חטיפים

   

ברקוד 22602    
    ₪1.50

   
בון בון מארז 1 ק"ג    

ברקוד 77499    
    ₪39.90

כרמית    
מטבעות שוקולד מריר

ברשת    

ברקוד 29977    
    ₪3.90

כרמית    
מטבעות חלב זהב וסגול

   

ברקוד 39229    
    ₪3.90

כרמית    
מטבעות שוקולד לבן    

ברקוד 90597    
    ₪3.90

קרמבולי    
קרמבולי בטעמים עם

חלון 12 יח'    

ברקוד 10037    
    ₪9.90

ריאו    
קרמבו מוקה 16 יחידות

   

ברקוד 75632    
    ₪13.90

עלית    
מארז מיני עדשים

מגדים    

ברקוד 57762    
    ₪16.90

ממתקים

סוכריות ומסטיקים
עלית    

מסטיק מאסט לל"ס
ספירמנט    

ברקוד 54415    
    ₪4.50

עלית    
צנצנת ספירמינט צ'יקלט

   

ברקוד 21920    
    ₪9.90

עלית    
צנצנת מנטה מרעננת

מגדים 66 גר'    

ברקוד 21913    
    ₪9.90

עלית    
גומי לעיסה ללא סוכר

בטעם בזוקה    

ברקוד 35007    
    ₪4.50

עלית    
מסטיק מאסט פטל לימון

   

ברקוד 99288    
    ₪4.50

עלית    
מסטיק מאסט לל"ס

דובדבן    

ברקוד 50264    
    ₪4.50

עלית    
מסטיק מאסט מנטה    

ברקוד 54422    
    ₪4.50

עלית    
גומי לעיסה ללא סוכר

בטעם ענבים    

ברקוד 60403    
    ₪4.50

עלית    
צנצנת מסטיק בזוקה

ללא סוכר    

ברקוד 21906    
    ₪9.90

עלית    
מסטיק מאסט בטעם

קולה    

ברקוד 68546    
    ₪4.50

עלית    
חמישיית מאסט מנטה  

 

ברקוד 23388    
    ₪19.90

עלית    
מסטיק מאסט לל"ס תות

שדה    

ברקוד 56352    
    ₪4.50

עלית    
חמישיית מסטיקים ללא

סוכר טעם בזוקה    

ברקוד 63404    
    ₪19.90

עלית    
גומי לעיסה ללא סוכר

לימונענע    

ברקוד 32875    
    ₪4.50

עלית    
גומי לעיסה ללא סוכר

מנטה לימון    

ברקוד 32899    
    ₪4.50

עלית    
מסטיק מאסט סורבה

מנגו    

ברקוד 36798    
    ₪4.90

עלית    
מסטיק מאסט סורבה

פטל    

ברקוד 36835    
    ₪4.90

עלית    
מסטיק מאסט מנטה    

ברקוד 99738    
    ₪4.50

כרמית    
סרגלי מסטיקים 180

גר'    

ברקוד 08072    
    ₪5.90

כרמית    
גמיז מסטיק מיקס 50

גר'    

ברקוד 08607    
    ₪2.90

פייב    
מסטיק five פטל תות

ואוכמניות    

ברקוד 68246    
    ₪5.00

פייב    
מסטיק five מנטה ירוק

   

ברקוד 47739    
    ₪5.00

פייב    
מסטיק five מנטה    

ברקוד 47821    
    ₪5.00

פייב    
מסטיק five אבטיח    

ברקוד 47722    
    ₪5.00

פייב    
מסטיק five פירות

טרופיים    

ברקוד 68413    
    ₪5.00

פייב    
מסטיק five סטיקס

אבטיח אורביט    

ברקוד 12287    
    ₪3.00

עלית    
מאסט מלון ואבטיח    

ברקוד 68539    
    ₪4.50

אורביט    
מסטיק אורביט ירוק    

ברקוד 99606    
    ₪2.50

אורביט    
מסטיק אורביט כחול    

ברקוד 99705    
    ₪2.50

מנטוס    
מנטוס 7סטיקס פטל 20

   

ברקוד 76281    
    ₪2.90

מנטוס    
מנטוס

3Dתות/תפוח/פט    

ברקוד 17109    
    ₪7.90

מנטוס    
מנטוס 7סטיקס לימון    

ברקוד 69682    
    ₪2.90

מנטוס    
מנטוס 7סטיקס פרשמינ

   

ברקוד 76243    
    ₪2.90

כרמית    
גמיז מסטיק אבטיח 50

גר'    

ברקוד 08003    
    ₪2.90

כרמית    
גמיז מסטיקים דינוזאור

50 גר'    

ברקוד 08034    
    ₪2.90

כרמית    
גמיז מסטיקים תות 50

גר'    

ברקוד 08041    
    ₪2.90
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קטלוג מוצרים
ממתקים

סוכריות ומסטיקים
מיה    

סוכריות ג'לילנד דובונים
125 גר' מיה    

ברקוד 54810    
    ₪5.90

מיה    
סוכריות ג'לי חמוץ מוץ

25 גר'    

ברקוד 77396    
    ₪1.50

מיה    
סוכריות גן חיות 125

גר' מיה    

ברקוד 54858    
    ₪5.90

מיה    
סוכריות ג'לילנד אותיות

125 גר'    

ברקוד 54865    
    ₪5.90

מיה    
סוכריות ג'לילנד

מספרים 125 גר' מיה  
 

ברקוד 54834    
    ₪5.90

לב'ס    
סוכריות קטנטנות

בטעמי פירות 32 יח'    

ברקוד 34790    
    ₪14.90

לב'ס    
סוכריות קטנטנות

בטעמי פירות 24 יח'    

ברקוד 34837    
    ₪12.90

טעמן    
פסים חמוצים 300 ג'    

ברקוד 57301    
    ₪9.90

אורביט    
מסטיק אורביט קלאסי  

 

ברקוד 99583    
    ₪2.50

מיה    
סוכריות ג'לי 100 גר'    

ברקוד 81266    
    ₪2.90

מיה    
סוכריות פירות קטנים

125 גר' מיה    

ברקוד 54827    
    ₪5.90

מיה    
סוכריות ג'לילנד

חמוצמוצים 125 גר' מיה
   

ברקוד 54841    
    ₪5.90

מיה    
    A B C סוכריות ג'לי

ברקוד 54902    
    ₪1.50

מיה    
ג'לי גן חיות    

ברקוד 54919    
    ₪1.50

מיה    
סוכריות ג'לי טבעי

עשיריה    

ברקוד 54964    
    ₪10.90

מיה    
סוכריות ג'לילנד קרנבל

100 גר'    

ברקוד 77389    
    ₪5.90

מיה    
סוכריות ג'לי שמחות

600 גר' מיה    

ברקוד 25036    
    ₪22.90

מיה    
סוכריות ג'לילנד טבעות

פרי 125 גר' מיה    

ברקוד 54803    
    ₪5.90

מנטוס    
סוכריות מנטוס פירות    

ברקוד 52332    
    ₪3.50

מיה    
עדשים צבעוני 100 גר'

מיה    

ברקוד 36506    
    ₪4.90

מיה    
צבעוני שוקולד עשיריה

200 גר'    

ברקוד 53831    
    ₪12.90

אוסום    
סופר ביבי בוטל    

ברקוד 11117    
    ₪2.90

עלה    
פישקלך    

ברקוד 35688    
    ₪1.90

פשקס    
לקקנים במילוי טופי

חמוץ 113ג' שק'בד"ץ    

ברקוד 21416    
    ₪5.90

פשקס    
ריבועי טופי חמו' בדיס'

40ג'(78)בד"ץ    

ברקוד 00873    
    ₪3.50

פשקס    
לקקנים במילוי טופי

חמוץ 340ג' שק' בד"ץ  
 

ברקוד 24172    
    ₪12.90

פשקס    
ריבועי טופי חמוצים

113 ג' בד"ץ    

ברקוד 20525    
    ₪5.90

טעמן    
זאזא שעון    

ברקוד 35020    
    ₪19.90

טעמן    
זאזא תססן בד"ץ    

ברקוד 29380    
    ₪9.90

טעמן    
זאזא סוכריות מיני רולס

   

ברקוד 75833    
    ₪9.90

מנטוס    
מנטוס תות גלילים    

ברקוד 08538    
    ₪3.90

מנטוס    
מנטוס BOXתות

HP9חד    

ברקוד 06286    
    ₪6.90

מנטוס    
מנטוס ריינבואו 40גל    

ברקוד 11396    
    ₪3.50

מנטוס    
מנטוס BOXמנטה

HP9ח    

ברקוד 04770    
    ₪6.90

מנטוס    
מנטוס מנטה 40גלילים  

 

ברקוד 52349    
    ₪3.90

מנטוס    
HP9 פירותBOX מנטוס

   

ברקוד 04787    
    ₪6.90

   
עדשים מיני 500 עלה  

 

ברקוד 35251    
    ₪16.90

טעמן    
סוכריות דחוסות טעמן  

 

ברקוד 76793    
    ₪19.90

טעמן    
סוכריות צמיד    

ברקוד 76960    
    ₪9.90

טעמן    
סוכריות צמיד    

ברקוד 76977    
    ₪9.90

טעמן    
קשים עם אבקה    

ברקוד 64027    
    ₪9.90

טעמן    
לקקן מוסיפים    

ברקוד 64171    
    ₪9.90

טעמן    
סוכריות צמיד משפחתי

   

ברקוד 32189    
    ₪17.90

טעמן    
סוכריות פירמידה    

ברקוד 32264    
    ₪19.90

טעמן    
פירות אבקה משפחתי  

 

ברקוד 32271    
    ₪19.90

כרמית    
מרשמלו טוויסטר 20

גרם    

ברקוד 29090    
    ₪1.90

כרמית    
מרשמלו ורוד לבן 30

גרם    

ברקוד 86693    
    ₪1.90

כרמית    
מרשמלו ורוד לבן 180

גרם    

ברקוד 22046    
    ₪5.90

טעמן    
לקקני סודה טעמן    

ברקוד 64164    
    ₪19.90

מיה    
לקקנים בטעם תות 20

יחי'    

ברקוד 41284    
    ₪9.90

מיה    
לקקנים 70 יחי' - מיה    

ברקוד 41291    
    ₪19.90

מיה    
לקקנים בטעם קולה

לימון 220 גר'    

ברקוד 25111    
    ₪9.90

מיה    
לקקנים בטעם פירות

טרופים 220 גר'    

ברקוד 25128    
    ₪9.90

   
סוכריות עדשים 80 גר'  

 

ברקוד 37151    
    ₪3.90

לב'ס    
שטיחים תות בננה 300

גר'    

ברקוד 74218    
    ₪14.90

לב'ס    
שטיחים ענבים 300

גרם    

ברקוד 74201    
    ₪14.90

לב'ס    
שטיחים תות בננה 20

גר'    

ברקוד 34936    
    ₪2.00

לב'ס    
מקלות חמוצים תות 20

גר'    

ברקוד 34080    
    ₪2.00

לב'ס    
שטיחים ענבים 20 גר'  

 

ברקוד 34943    
    ₪2.00

לב'ס    
מקלות חמוצים תפוח

20 גר'    

ברקוד 34097    
    ₪2.00

ליקלוקים    
לבבות מרשמלו מצופה

100 גר'    

ברקוד 74645    
    ₪6.90

כרמית    
מרשמלו כרמית 100

גר'    

ברקוד 22152    
    ₪3.90

כרמית    
מרשמלו טוויסטר 180

גרם    

ברקוד 09278    
    ₪5.90
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קטלוג מוצרים
ממתקים

סוכריות ומסטיקים

פשקס    
חמוץ מתוק קטן    

ברקוד 01108    
    ₪3.90

פשקס    
חמוץ מתוק גדול    

ברקוד 20037    
    ₪7.90

פשקס    
חמוץ מתוק    

ברקוד 01153    
    ₪3.90

פשקס    
פשקס רחב אדום    

ברקוד 21034    
    ₪8.90

פשקס    
פשקס רחב כחול    

ברקוד 21041    
    ₪8.90

פשקס    
פשקס רחב תפוח    

ברקוד 21058    
    ₪8.90

לב'ס    
מקלות חמוצים פטל 20

גר'    

ברקוד 34103    
    ₪2.00

לב'ס    
שטיחים תות 300 גר'  

 

ברקוד 74164    
    ₪14.90

לב'ס    
שטיחים תות 20 גר'    

ברקוד 34929    
    ₪2.00

טעמן    
מקלות חמוצים 18 גר'

קולה    

ברקוד 57127    
    ₪2.00

טעמן    
מקלות חמוצים 18 גר'

פטל    

ברקוד 57134    
    ₪2.00

טעמן    
פסים חמוצים תות    

ברקוד 57295    
    ₪10.90

טעמן    
סוכריות רול פס פטל

טעמן    

ברקוד 64943    
    ₪3.00

טעמן    
סוכריות רול פס תות

טעמן    

ברקוד 64950    
    ₪3.00

פשקס    
סוכריות במילוי טופי

חמוץ 40 גר'    

ברקוד 00866    
    ₪3.50

פשקס    
פשקס רחב    

ברקוד 20006    
    ₪7.90

פשקס    
חמצוצים דובדבן חמוץ

50 ג'    

ברקוד 01177    
    ₪3.90

פשקס    
גורי חמוץ מתוק דובדבן

   

ברקוד 20105    
    ₪7.90

לב'ס    
טופי ליקלוקים    

ברקוד 34653    
    ₪2.00

לב'ס    
טופי מרובע תות    

ברקוד 34646    
    ₪2.00

עלית    
טופי מזל וברכה    

ברקוד 17063    
    ₪20.90

מיה    
סוכריות לל"ס יוגורט

תות 80 גר'    

ברקוד 54172    
    ₪7.90

מיה    
סוכריות לל"ס תפוח

דובדבן 80 גר'    

ברקוד 54476    
    ₪7.90

עלית    
סוכריות מאסט ללא
סוכר ריבת חלב    

ברקוד 11136    
    ₪7.90

עלית    
סוכריות מנטה    

ברקוד 10610    
    ₪8.90

יוגטה    
יוגטה מקלות תותיפרוט

   

ברקוד 40100    
    ₪1.90

טעמן    
מקלות חמוצים 18 גר'

תות    

ברקוד 57110    
    ₪2.00

טעמן    
טופי אטומיק    

ברקוד 64546    
    ₪19.90

פשקס    
טופי פופ ורוד    

ברקוד 00408    
    ₪0.50

פשקס    
טופי על מקל    

ברקוד 00446    
    ₪0.50

פשקס    
טופי פופ ירוק    

ברקוד 00422    
    ₪0.50

פשקס    
טופי פופ כחול    

ברקוד 00415    
    ₪0.50

מיה    
טופי פירות 850 גר' מיה

   

ברקוד 81792    
    ₪15.90

מיה    
טופי 200 גר' מיה    

ברקוד 81921    
    ₪4.90

ליקלוקים    
טופי ממולא אבקה 450

גר'    

ברקוד 74263    
    ₪17.90

ליקלוקים    
טופי ממולא ג'ל 500

מגר'    

ברקוד 74256    
    ₪17.90

   
ממתק רולר בטעמים

    (30ml 1X12X12)

ברקוד 82470    
    ₪6.90

   
עדשים מיני    

ברקוד 53824    
    ₪1.50

מיה    
סוכריות ג'לי חמוצות    

ברקוד 54896    
    ₪1.50

   
מסטיק אורביט תות

סטיקס    

ברקוד 13263    
    ₪2.50

   
חמישיית מסטיק מגדים

   

ברקוד 54228    
    ₪19.90

טעים    
טופי ממולא בטעם
פירות 600 גר'    

ברקוד 64539    
    ₪19.90

טעים    
טופי זיסי    

ברקוד 64553    
    ₪19.90

טעים    
טופי ממולא    

ברקוד 29434    
    ₪19.90

טעים    
טופי יוגורט    

ברקוד 02748    
    ₪19.90

   
טופי פופ אדום    

ברקוד 00439    
    ₪0.50

   
מקלות סוכריות    

ברקוד 37014    
    ₪10.90

   
ממתק ספרי מטף 25

מל - סמי הכבאי
    (1X15X18)

ברקוד 55332    
    ₪4.90

ממתקים

שוקולד, טבלאות, חטיפים
עלית    

שוקולד פרה לבן במילוי
תות 50 גר'    

ברקוד 23443    
    ₪4.50

עלית    
פסק זמן קוקוס    

ברקוד 53733    
    ₪5.50

עלית    
פסק זמן וניל קרמל    

ברקוד 53740    
    ₪5.50

עלית    
פסק זמן    

ברקוד 91008    
    ₪5.00

עלית    
כיף כף חום    

ברקוד 62377    
    ₪4.00

עלית    
פסק זמן גלילית שוקו

חום    

ברקוד 94221    
    ₪5.00

עלית    
כיף כף לבן    

ברקוד 67518    
    ₪4.00

עלית    
טעמי עלית    

ברקוד 18104    
    ₪4.00

עלית    
שוקולד פרה חלב במילוי

תות 50 גר'    

ברקוד 47431    
    ₪4.00
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קטלוג מוצרים
ממתקים

שוקולד, טבלאות, חטיפים
עלית    

אצבעות שוקולד עדשים
   

ברקוד 02860    
    ₪7.90

   
חטיף בון בון 27 גרם    

ברקוד 14216    
    ₪1.50

עלית מגדים    
מינימיס קראנצ' חלב

לבן    

ברקוד 37665    
    ₪1.90

אופנהיימר    
מרציפן מצופה 40 גרם

אופנהיימר    

ברקוד 53503    
    ₪3.90

קליק    
קליק OK במילוי נוגט

35 גר'    

ברקוד 09799    
    ₪4.90

קליק    
חטיף קליק מיני 15 גר'  

 

ברקוד 06478    
    ₪1.00

קליק    
חטיף קליק אין אאוט

במילו קרם    

ברקוד 61648    
    ₪4.90

קליק    
קליק אין אאוט במילו

נוגט    

ברקוד 61631    
    ₪4.90

עלית    
חטיף קרמלו    

ברקוד 61907    
    ₪4.00

כרמית    
מיקסים שוקולד חלב
קורונפלקס ודבש    

ברקוד 08287    
    ₪3.90

כרמית    
כרמית מיקסים שוקולד

לבן ואורז    

ברקוד 39502    
    ₪3.90

כרמית    
כרמית מיקסים בייגלה
מצופה שוקולד חלב    

ברקוד 39465    
    ₪3.90

כרמית    
כרמית מיקסים שוקולד

חלב ובוטנים    

ברקוד 39489    
    ₪3.90

כרמית    
כרמית מיקסים שוקולד

חלב ואגוזים    

ברקוד 39472    
    ₪3.90

כרמית    
כרמית מיקסים קוביות

וופל    

ברקוד 39519    
    ₪3.90

עלית    
אצבעות שוקולד חלב    

ברקוד 02853    
    ₪7.90

עלית    
אצבעות שוקולד

סוכריות קופצות    

ברקוד 60984    
    ₪7.90

עלית    
מטבעות שוקולד חלב

מגדים    

ברקוד 25966    
    ₪4.90

קליק    
קליק חום לבן 75 גר'    

ברקוד 13537    
    ₪5.90

קליק    
קליק בייגלה שקית    

ברקוד 40664    
    ₪5.90

קליק    
קליק כדורים חלב 75

גר'    

ברקוד 13513    
    ₪5.90

קליק    
קליק כריות 75 גר'    

ברקוד 13582    
    ₪5.90

קליק    
קליק כריות צ'וקולטה

ציפוי לבן    

ברקוד 47969    
    ₪5.90

קליק    
קליק קורנפלקס 75 גר'

   

ברקוד 13520    
    ₪5.90

קליק    
קליק ביסקוויט 75 גר'  

 

ברקוד 13506    
    ₪5.90

קליק    
קליק עוגי 75 גר'    

ברקוד 13551    
    ₪5.90

כרמית    
מיקסים שוקולד לבן

וקוקוס    

ברקוד 39960    
    ₪3.90

בון בון    
מארז ממרח בון בון    

ברקוד 50382    
    ₪9.90

טעמן    
נפוליטנים 150 גרם

חלבי    

ברקוד 77337    
    ₪15.90

קליק    
קליק פופקורן שוקולד

חלב    

ברקוד 43672    
    ₪5.90

קליק    
קליק פופקורן שוקולד

לבן    

ברקוד 43689    
    ₪5.90

קליק    
קליק קרם נוגט 65 גר'  

 

ברקוד 44655    
    ₪5.90

קליק    
קליק קרם מוקה 65 גר'

   

ברקוד 44662    
    ₪5.90

קליק    
קליק דגדג שוקולד לבן  

 

ברקוד 68623    
    ₪5.90

קליק    
קליק דגדג שוקולד חלב

   

ברקוד 68630    
    ₪5.90

קליק    
קליק בייגלה לבן 70 גר'

   

ברקוד 40671    
    ₪5.90

כרמית    
שלישיית שוקולד מריר

עם אגוזים בד"ץ כשל"פ
   

ברקוד 39762    
    ₪12.90

גרוס & קו    
שוקולד מריר עם קרם

אגוזים אלפרוז    

ברקוד 02983    
    ₪6.90

גרוס & קו    
שוקולד מריר עם אגוזים

אלפרוז    

ברקוד 03034    
    ₪6.90

עלית    
מאגדת מריר    

ברקוד 21854    
    ₪26.90

עלית    
מארז שוקולד מריר

מגדים    

ברקוד 27726    
    ₪22.90

עלית    
ספלנדיד מריר 85%

בד"צ עלית    

ברקוד 61525    
    ₪11.90

עלית    
רביעיית שוקולד פרה

מריר 400 גר'    

ברקוד 78134    
    ₪24.90

עלית    
שוקולד אוורירי מריר

חלבי מגדים    

ברקוד 53054    
    ₪6.90

עלית    
שוקולד פרה מריר ללא

גלוטן    

ברקוד 70077    
    ₪6.90

עלית    
שוקולד ביסקווט    

ברקוד 63572    
    ₪6.90

עלית    
שוקולד חלב שברי

אגוזים    

ברקוד 26767    
    ₪6.90

ורד הגליל    
מארז שישייה שוקולד

מריר    

ברקוד 27705    
    ₪19.90

טעמן    
שוקולד מריר עם אגוזים

בד"ץ טעמן    

ברקוד 39636    
    ₪8.90

טעמן    
שוקולד מריר שברי

אגוזים בד"ץ טעמן    

ברקוד 06213    
    ₪8.90

שמרלינג    
שוקולד מריר רוזמרי

שויצרי    

ברקוד 82548    
    ₪12.90

שמרלינג    
שוקולד מריר 72%

שווצרי    

ברקוד 44546    
    ₪12.90

כרמית    
שוקולד מריר שלשות

כרמית    

ברקוד 14244    
    ₪11.90

כרמית    
שלשות שוקולד מריר
100 גרם כשל"פ    

ברקוד 39731    
    ₪12.90

עלית    
שוקולד חלב עם

פצפוצים    

ברקוד 55897    
    ₪6.90

עלית    
פסק זמן לבן אגוזים    

ברקוד 61714    
    ₪9.90

עלית    
שוקולד לבן מגדים    

ברקוד 22028    
    ₪6.90

עלית    
שוקולד פסק זמן    

ברקוד 32259    
    ₪9.90

עלית    
שוקולד תות עלית    

ברקוד 50677    
    ₪6.90

עלית    
שוקולד חלבי אורירי

מגדים    

ברקוד 53047    
    ₪6.90

עלית    
אקסטרה שוקולד חלב

צימוקים ואגוזים    

ברקוד 32233    
    ₪6.90

עלית    
שוקולד חלב עדשים    

ברקוד 54754    
    ₪6.90

עלית    
שוקולד חלב סוכריות

קופצות    

ברקוד 38169    
    ₪6.90
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קטלוג מוצרים
ממתקים

שוקולד, טבלאות, חטיפים
עלית    

שוקולד פרה עם
סוכריות קופצות    

ברקוד 50008    
    ₪6.90

עלית    
שוקולד חלב/ במילוי

קרם נוגט    

ברקוד 24718    
    ₪6.90

עלית    
שוקולד פרה חלב מארז

    5

ברקוד 29492    
    ₪23.90

עלית    
שוקולד לבן פרה    

ברקוד 68645    
    ₪6.90

עלית    
ספלנדיד חלב חוף

השנהב 100 גר'    

ברקוד 20127    
    ₪11.90

עלית    
אקסטרה שוקולד חלב  

 

ברקוד 32226    
    ₪6.90

עלית    
אקסטרה שוקולד חלב

וניל ועוגיות    

ברקוד 32240    
    ₪7.90

עלית    
אקסטרה שוקולד חלב

יוגורט ועוגיות    

ברקוד 32271    
    ₪7.90

עלית    
שוקולד פרה חלב

עדשים עלית    

ברקוד 14222    
    ₪6.90

קליק    
טבלת קליק XL עוגיות

ודגנים    

ברקוד 20560    
    ₪5.90

כרמית    
שוקולד חלב שלשות

כרמית    

ברקוד 14251    
    ₪11.90

כרמית    
שלישית שוקולד לבן

כרמית    

ברקוד 14268    
    ₪11.90

כרמית    
שלישיית שוקולד חלב

בד"ץ כשל"פ    

ברקוד 39748    
    ₪12.90

גרוס & קו    
שוקולד חלב מעולה

100 גר' גרוס    

ברקוד 02808    
    ₪4.50

גרוס & קו    
שוקולד לבן 100 גר'

גרוס    

ברקוד 02839    
    ₪4.50

גרוס & קו    
שוקולד חלב עם קרם

אגוזים אלפרוז    

ברקוד 02976    
    ₪6.90

גרוס & קו    
שוקולד לבן עם קרם

אגוזים אלפרוז    

ברקוד 02990    
    ₪6.90

גרוס & קו    
שוקולד שני צבעים

אלפרוז    

ברקוד 03003    
    ₪6.90

טעמן    
שוקולד חלבי בד"ץ    

ברקוד 39650    
    ₪7.90

שמרלינג    
שוקולד שוויצרי חלב

אגוזים    

ברקוד 98648    
    ₪12.90

שמרלינג    
שוקולד שווצרי במילוי

פרלין נוגאט    

ברקוד 84047    
    ₪12.90

שמרלינג    
שוקולד חלב רוזמרי

שוויצרי    

ברקוד 83040    
    ₪12.90

שמרלינג    
שוקולד שווצרי    

ברקוד 51445    
    ₪12.90

קליק    
טבלת קליק XL לבן עם

שקדים    

ברקוד 20577    
    ₪5.90

קליק    
טבלת קליק XL אגוז

וופל 85 גרם    

ברקוד 29235    
    ₪5.90

קליק    
קליק כדורים 30 גר'    

ברקוד 16604    
    ₪3.50

קליק    
טבלאות קליק ביגלה    

ברקוד 40688    
    ₪5.90

עלית    
רבייעית טעמי מגדים    

ברקוד 51173    
    ₪14.90

עלית    
מארז מיקס מעורב

מגדים    

ברקוד 16348    
    ₪30.90

עלית    
רבייעית טורטית מגדים

   

ברקוד 21612    
    ₪14.90

ארקור    
בונבוניירה בון בון    

ברקוד 06966    
    ₪17.90

עלה    
מיני עדשים משמחים

20 גרם    

ברקוד 35213    
    ₪1.50

ורד הגליל    
מאגדת שלישיה שוקולד

חלב    

ברקוד 24841    
    ₪11.90

טעמן    
שוקולד לבן חלב ואגוזים

בד"ץ טעמן    

ברקוד 39605    
    ₪8.90

טעמן    
שוקולד חלב ואגוזים

בד"ץ טעמן    

ברקוד 39612    
    ₪8.90

טעמן    
שוקולד חלב שברי

אגוזים בד"ץ טעמן    

ברקוד 39629    
    ₪8.90

כרמית    
שוקולד חלב לל"ס

כרמית    

ברקוד 14701    
    ₪6.90

עלית מגדים    
שלישיית פסק זמן

קלאסי    

ברקוד 51265    
    ₪14.90

טעמן    
נפוליטנים 150 גרם

מריר    

ברקוד 77344    
    ₪15.90

מיה    
כפתורי שוקולד שמיניה

   

ברקוד 36018    
    ₪10.90

קליק    
שלישיה קליק נוגט    

ברקוד 43961    
    ₪12.90

גרוס & קו    
נפוליטנים חלב 150

גרם    

ברקוד 02921    
    ₪13.90

גרוס & קו    
אלפרוז נפוליטנים מריר

150 גר'    

ברקוד 02938    
    ₪13.90

עלית    
מיני מקופלת 400 גר'  

 

ברקוד 35052    
    ₪30.90

עלית    
אצבעות שוקולד לבן    

ברקוד 61778    
    ₪7.90

   
כפתורי שוקולד    

ברקוד 81679    
    ₪1.50

   
מארז בון בון    

ברקוד 01532    
    ₪17.90

   
וופל מוגו חלבי    

ברקוד 01131    
    ₪1.50

   
וופל בון בון 30 גר'    

ברקוד 79158    
    ₪1.50

כרמית    
שוקולד מריר לל"ס

כרמית    

ברקוד 14695    
    ₪6.90

כרמית    
שוקולד מריר לל"ס עם

פצפוצי אורז    

ברקוד 39250    
    ₪6.90

כרמית    
אגו מריר עם שקדים

לל"ס    

ברקוד 39267    
    ₪6.90

כרמית    
שוקולד לבן ללא סוכר

כרמית    

ברקוד 90801    
    ₪6.90
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אביזרי ניקיון

כפפות וסינרים

הנמל    
כפפות ניילון שקוף    

ברקוד 70736    
    ₪4.90

אביזרי ניקיון

כריות קרצוף, צמר פלדה, ספוגים

טאצ'    
ספוג הפלא טאצ'    

ברקוד 00652    
    ₪6.90

ניקול    
ניקול ספוגית הקסם *6  

 

ברקוד 04611    
    ₪11.90

ניקול    
סקוטש 2+1 רגיל    

ברקוד 04086    
    ₪11.90

סנו    
סנו סושי ספוג הפלא    

ברקוד 26193    
    ₪12.90

נופר    
ברזלית אל-חלד זוג

נופר    

ברקוד 59192    
    ₪5.90

טאצ'    
כריות קירצוף 6 יחי'

טאצ'    

ברקוד 00386    
    ₪7.90

טאצ'    
כריות יפניות 4 יח' טאצ'

   

ברקוד 00393    
    ₪7.90

ניקול    
כריות יפניות - 6 יחידות

   

ברקוד 04215    
    ₪11.90

נופר    
ספוג הפלא נופר    

ברקוד 17607    
    ₪4.90

   
צמר פלדה קטן    

ברקוד 78429    
    ₪2.90

הנמל    
צמר פלדה    

ברקוד 07487    
    ₪3.90

   
שבת כלין זוג להדחת

כלים לשבת    

ברקוד 04746    
    ₪7.90

טאצ'    
טאצ' כריות קרצוף

ענקיות 3 יח'    

ברקוד 00379    
    ₪7.90

אביזרי ניקיון

מטאטאים, מגבים, מברשות ויעה

   
מטאטא ג'ולי    

ברקוד 17614    
    ₪4.90

   
מגב פלסטיק נופר    

ברקוד 17621    
    ₪4.90

   
מקל מתכת 130 ס"מ    

ברקוד 59079    
    ₪5.90

   
מגב מילניום פטנט נופר

   

ברקוד 59307    
    ₪17.90

   
יעה פלסטיק נופר    

ברקוד 17379    
    ₪4.90

   
מטאטא מרצדס    

ברקוד 17850    
    ₪24.90

אביזרי ניקיון

מטליות
סומו    

מטליות מיקרופייבר 5
יחי'    

ברקוד 04210    
    ₪9.90

ניקול    
ניקול מטליות לחות

1פעמיות    

ברקוד 89598    
    ₪11.90

ניקול    
מטלית רב"ש ניקול * 9  

 

ברקוד 04253    
    ₪11.90

   
טאצ' מטליות רב

שימושיות    

ברקוד 00041    
    ₪9.90

שניב    
טאצ' מטליות זיג זג    

ברקוד 00072    
    ₪9.90

טאצ'    
טאצ' מטליות

מיקרופייבר לרצפה    

ברקוד 01093    
    ₪13.90

סומו    
מטלית לרצפה

מיקרופייבר זוג    

ברקוד 04616    
    ₪17.90

ניקול    
ניקול מטליות לחות

לרצפה    

ברקוד 89659    
    ₪13.90

ניקול    
ניקול מטלית

מיקרופייבר לריצפה    

ברקוד 89215    
    ₪12.90

   
מטליות רצפה

מיקרופייבר שלישיה    

ברקוד 59871    
    ₪19.90
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אביזרי ניקיון

משחות נעלים
קיווי    

משחת נעליים נוזלית
קיווי    

ברקוד 02092    
    ₪12.90

אביזרי ניקיון

שקיות אשפה
   

אשפה 75/90 קרם 40
יח' ידית שטוח מרשרש

שמאי    

ברקוד 53844    
    ₪19.90

ר. שמאי    
אשפה גליל 75/90

כתום מרשרש 50 יחי'
שמאי    

ברקוד 53769    
    ₪7.90

ר. שמאי    
ניילון אשפה גליל 75/90

   

ברקוד 53516    
    ₪6.90

ר. שמאי    
אשפה 50/70 ירוק ידית

שטוח 40 יחי' חדש ר.
שמאי עבה מאוד    

ברקוד 31518    
    ₪14.90

ר. שמאי    
אשפה 75/90 גליל

אקסטרא 800
שחורשמאי    

ברקוד 08044    
    ₪10.90

אקו    
אשפתון אפור עם ידיות

    75/90

ברקוד 01819    
    ₪14.90

אקו    
אשפתון קרם עם ידיות

75/90 40 יחי'    

ברקוד 01826    
    ₪15.90

אקו    
אשפתון בגליל ניילון ע.

במיוחד קומפקט 75/90
   

ברקוד 01987    
    ₪10.90

חומרי ניקוי לבית

אסלות ואמבטיות
סנו    

00" מנקה אסלות 1
ליט"    

ברקוד 12481    
    ₪8.90

סנו    
סנובון נוזלי לימון    

ברקוד 87492    
    ₪11.90

חומרי ניקוי לבית

למטבח
פיירי    

נוזל כלים פיירי 900
מ"ל    

ברקוד 57973    
    ₪10.90

פיירי    
פיירי נוזל כלים לימון    

ברקוד 15492    
    ₪10.90

פיירי    
פיירי לימון 650 מ"ל    

ברקוד 88917    
    ₪11.90

פיירי    
פיירי אוריגינל 650 מ"ל

   

ברקוד 53553    
    ₪11.90

פיירי    
פיירי נוזל לניקוי כלים

1440 מל' רובין    

ברקוד 98977    
    ₪17.90

סנו    
ספארק כלים 700 לימון

   

ברקוד 80723    
    ₪10.90

סנו    
ספארק כלים 700

לבנדר    

ברקוד 80730    
    ₪10.90

סנו    
ספארק כלים 700

קלאסי    

ברקוד 80747    
    ₪10.90

סנו    
ספארק כלים 700 שקד

   

ברקוד 80754    
    ₪10.90

סיליט באנג    
סיליט מסיר שומנים    

ברקוד 19480    
    ₪13.90

סנט מוריץ    
מסיר שומנים מתז 750
מ"ל סנט מוריץ כשל"פ

עד"ח    

ברקוד 14016    
    ₪14.90

סנו    
פורטה פלוס ג'ל מרוכז  

 

ברקוד 51071    
    ₪20.90

סנו    
"סנו פורטה פלוס 750

מ    

ברקוד 89748    
    ₪16.90

ר. שמאי    
נ. כלים 750 מ"ל קלינס

שמאי עד"ח    

ברקוד 31204    
    ₪6.90

סוד    
נוזל כלים 650 מ"ל

תפוח    

ברקוד 25751    
    ₪7.90
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חומרי ניקוי לבית

מטהר אוויר
נופר    

מפיץ ריח ארומה נופר  
 

ברקוד 59994    
    ₪8.90

חומרי ניקוי לבית

מסיר אבן, סתימות
סנו    

אנטי קאלק מרסס 1
ליטר    

ברקוד 93943    
    ₪19.90

חומרי ניקוי לבית

קוטלי חרקים ומדבירים
סנו    

  K-301 צהוב 300 מ"ל
 

ברקוד 80815    
    ₪11.90

חומרי ניקוי לבית

ריהוט ושטיחים

סנו    
סנו רהיט - אירוסול    

ברקוד 87195    
    ₪17.90

חומרי ניקוי לבית

רצפות וכללי
סיליט באנג    

cillit bang נוזל רב
שימושי    

ברקוד 17684    
    ₪21.90

סיף    
סיף לניקוי כללי 4 לי'-

יסמין    

ברקוד 66605    
    ₪23.90

סיף    
סיף לניקוי כללי 4 לי'    

ברקוד 49128    
    ₪23.90

סנו    
סנובון נוזלי לבנדר    

ברקוד 91932    
    ₪11.90

סנו    
ג'ט רב תכליתי 4ל' )תר

   

ברקוד 94391    
    ₪25.90

סנו    
  JAVEL מרסס לבנדר

 

ברקוד 88048    
    ₪16.90

סנו    
-1א.קאלק מרסס

כללי4ב    

ברקוד 98211    
    ₪15.90

סנו    
סנו רסס ונגב + אקדח  

 

ברקוד 92915    
    ₪13.90

סנו    
    JAVEL מרסס לימון

ברקוד 89069    
    ₪16.90
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קטלוג מוצרים
חומרי ניקוי לבית

רצפות וכללי

סנו    
'סנו סופר פוליש 1ל    

ברקוד 87355    
    ₪34.90

סנו    
ריצפז פרש מאסק 2

ליטר    

ברקוד 68884    
    ₪19.90

סנו    
גרניט פורצלן 1+2 פולי  

 

ברקוד 97699    
    ₪22.90

קום    
אקונומיקה מקציפה 4

    FIX ליטר

ברקוד 67180    
    ₪8.90

פיקס    
אקונומיקה ריחנית 4

    FIX ליטר

ברקוד 67173    
    ₪8.90

סנו    
    JAVEL 4 ליטר לימון

ברקוד 88024    
    ₪16.90

סנו    
פסגה ריחנית 4 ליטר

אקונומיקה    

ברקוד 91349    
    ₪11.90

סנו    
JAVEL 4 ליטר סמיכה

   

ברקוד 94780    
    ₪16.90

סיליט באנג    
סיליט ספריי אקונומיקה

   

ברקוד 63410    
    ₪13.90

אונו    
מנקה חלונות אונו    

ברקוד 89627    
    ₪7.90

סנט מוריץ    
ספרי חלונות סנט מוריץ

   

ברקוד 84360    
    ₪7.90

סנו    
סנוקליר מילוי 750מ"ל  

 

ברקוד 17275    
    ₪9.90

סנו    
סנוקליר אקדח 1 ליטר  

 

ברקוד 25646    
    ₪11.90

סנו    
סנו קליר 750 מ"ל    

ברקוד 17879    
    ₪10.90

סיף    
סיף רצפות 4 לי'-יסמין  

 

ברקוד 23542    
    ₪19.90

סיף    
סיף רצפות 4 לי'-

סחלבים    

ברקוד 05151    
    ₪19.90

סיף    
סיף לניקוי כללי 4 לי'-

אורנים    

ברקוד 14187    
    ₪23.90

סנט מוריץ    
סנט מוריץ רצפות 4 לי'  

 

ברקוד 14931    
    ₪14.90

פיקס    
נוזל לניקוי חלונות 1

    FIX ליטר

ברקוד 67128    
    ₪7.90

כביסה וגיהוץ

אבקות ונוזלי כביסה
סנו    

JAVELמקסימה 6ק"ג
אפ    

ברקוד 29279    
    ₪57.90

סנו    
מקסימה 6 ק"ג ביו    

ברקוד 29286    
    ₪57.90

סנו    
מקסימה 6 ק"ג מאסק  

 

ברקוד 77866    
    ₪57.90

סנו    
מקסימה 6ק"ג סנסטיב  

 

ברקוד 17091    
    ₪57.90

פרסיל    
פרסיל ג'ל 2.7 ליטר    

ברקוד 25539    
    ₪32.90

פרסיל    
פרסיל ג'ל קולון 2.7

ליטר    

ברקוד 25546    
    ₪32.90

פרסיל    
פרסיל ג'ל כביסה כהה

2.7 ליטר    

ברקוד 28714    
    ₪32.90

טייד    
ג'ל כביסה טייד 1.105

ליטר    

ברקוד 66524    
    ₪9.90

סנו    
ג'ל כביסה 5 קריסטל נו

   

ברקוד 23916    
    ₪51.90

אריאל    
אריאל אבקת כביסה
שושן צחור 8 ק"ג    

ברקוד 71422    
    ₪74.90

סוד    
א.כביסה סוד 5 קילו    

ברקוד 28561    
    ₪29.90

סוד    
אבקת כביסה סוד קולור

5 ק"ג    

ברקוד 28585    
    ₪29.90

סוד    
קומפקט סוד ורוד

1.25ק"ג    

ברקוד 45539    
    ₪12.90

סוד    
קומפקט סוד-כחול 1.25

ק"ג    

ברקוד 45508    
    ₪12.90

פרסיל    
אבקת כביסה פרסיל

2.5 ק"ג    

ברקוד 45294    
    ₪23.90

פרסיל    
אבקת כביסה פרסיל

קולור 2.5 ק"ג    

ברקוד 26147    
    ₪23.90

פרסיל    
פרסיל ציבעוני 5 ק"ג    

ברקוד 27717    
    ₪42.90

סנו    
BLACK 1.25 מקסימה

   

ברקוד 26735    
    ₪14.90

ביומט    
ביומט אבקת כביסה 5

ק"ג    

ברקוד 17346    
    ₪29.90

קולון    
אבקת כביסה קולון לבן  

 

ברקוד 07197    
    ₪49.90

אריאל    
אריאל אבקת כביסה

קולור 8 ק"ג    

ברקוד 90543    
    ₪72.90
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קטלוג מוצרים
כביסה וגיהוץ

מרכך כביסה
סנו    

מרכך מרוכז ביו 1ליטר  
 

ברקוד 68990    
    ₪18.90

סנו    
מרכך מרוכז בייבי 1ליט

   

ברקוד 69003    
    ₪17.90

סנו    
1 מרכך מרוכז חלב

ודבש    

ברקוד 97286    
    ₪18.90

סנו    
מרכך מרוכז פריחה

לבנה    

ברקוד 97293    
    ₪18.90

סנו    
מרכך מרוכז בלו בלוסום

   

ברקוד 50616    
    ₪18.90

סנו    
מרכך מרוכז סופט 1

ליטר    

ברקוד 50623    
    ₪18.90

סנו    
מרכך מרוכז קול 1ליטר

   

ברקוד 17534    
    ₪18.90

סנו    
'מרכך מרוכז א.פרש 1ל

   

ברקוד 68020    
    ₪18.90

סנו    
מרכך מרוכז מאסק

1ליטר    

ברקוד 17558    
    ₪18.90

בדין    
בדין לבן 4 ליטר חצי

שקוף    

ברקוד 11117    
    ₪21.90

בדין    
בדין ורוד 4 לי'    

ברקוד 39566    
    ₪21.90

בדין    
בדין כחול 4 לי' חצי

שקוף    

ברקוד 42856    
    ₪21.90

בדין    
בדין אקסטרה לילך 960

מ"ל    

ברקוד 06836    
    ₪18.90

סנו    
0 מרכך מרוכז זן 1ליטר

   

ברקוד 17541    
    ₪18.90

סנו    
מרכך מרוכז סנסטיב 1

ל    

ברקוד 23381    
    ₪18.90

סנו    
750 מרכך פרפיום גולדן

   

ברקוד 23923    
    ₪18.90

סנו    
50 מרכך פרפיום

קריסטל    

ברקוד 23947    
    ₪18.90

סנו    
'מרכך מרוכז לבנדר 1ל

   

ברקוד 68037    
    ₪18.90

בדין    
בדין צהוב 4 ליטר    

ברקוד 42832    
    ₪21.90

בדין    
בדין סגול 4 לי'    

ברקוד 30107    
    ₪21.90

בדין    
בדין אדום 4 ליטר    

ברקוד 41707    
    ₪21.90

בדין    
בדין ירוק 4 ליטר    

ברקוד 29785    
    ₪21.90

בדין    
בדין אקסטרה ורוד    

ברקוד 43688    
    ₪18.90

בדין    
בדין אקסטרה כחול    

ברקוד 43671    
    ₪18.90

בדין    
בדין אקסטרה לבן 960

מ"ל    

ברקוד 55084    
    ₪18.90

בדין    
בדין אקסטרה סגול    

ברקוד 43664    
    ₪18.90

בדין    
בדין אקסטרא גרדניה

וסיגליות    

ברקוד 62805    
    ₪18.90

סוד    
מרכך כביסה מרוכז סוד

900 מ"ל סגול    

ברקוד 24617    
    ₪12.90

סוד    
מרכך סוד מרוכז ארומה

900 מ"ל סגול    

ברקוד 29728    
    ₪12.90

סוד    
מרכך סוד מרוכז ארומה

900 מ"ל זהב    

ברקוד 29742    
    ₪12.90

בדין    
מארז זוגות בדין
אקסטרה ורוד    

ברקוד 04313    
    ₪26.90

בדין    
בדין אקסטרה יערת
הדבש 960 מ"ל    

ברקוד 06812    
    ₪18.90

בדין    
בדין אקסטרה פריחת

התפוז זוגות    

ברקוד 41036    
    ₪26.90

בדין    
בדין אקסטרא זהב 960

מ"ל    

ברקוד 82537    
    ₪18.90

בדין    
בדין אקסטרה שחור

960 מ"ל    

ברקוד 82551    
    ₪18.90

בדין    
בדין אקסטרא ורוד 960

מל'    

ברקוד 89472    
    ₪18.90

אי בי סי    
מרכך כביסה ABC כחול

4 ליטר    

ברקוד 67357    
    ₪10.90

אי בי סי    
מרכך כביסה ABC ורוד

4 ליטר    

ברקוד 67814    
    ₪10.90

אי בי סי    
מרכך כביסה ABC לבן

4 ליטר    

ברקוד 67821    
    ₪10.90

אי בי סי    
ABC מרכך כביסה

שחור 4 ליטר    

ברקוד 67838    
    ₪10.90

אי בי סי    
מרכך כביסה ABC זהב

4 ליטר    

ברקוד 67845    
    ₪10.90

אי בי סי    
מרכך כביסה ABC סגול

4 ליטר    

ברקוד 25099    
    ₪10.90

אי בי סי    
ABC מרכך כביסה

אדום 4 ליטר    

ברקוד 25853    
    ₪10.90

סוד    
מרכך כביסה מרוכז סוד

900 מ"ל ורוד    

ברקוד 24594    
    ₪12.90

סוד    
מרכך כביסה מרוכז סוד

900 מ"ל כחול    

ברקוד 24600    
    ₪12.90

כביסה וגיהוץ

עזרי כביסה

וניש קליה    
וניש קליה 600 גרם    

ברקוד 57178    
    ₪33.90

וניש קליה    
קליה ספריי 750 מ"ל    

ברקוד 64127    
    ₪21.90

וניש קליה    
וניש קליה ג'ל 3 לי'    

ברקוד 66633    
    ₪35.90

סנו    
ג'ל אוקסיג'ן 3ליטר    

ברקוד 68891    
    ₪32.90

סנו    
מרסס אוקסיג'ן מסיר כת

   

ברקוד 30602    
    ₪20.90

סנו    
סנוקל רסס כבס

750מ"ל    

ברקוד 86921    
    ₪21.90
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קטלוג מוצרים
נייר טואלט, טישו ומגבונים לחים

מגבות נייר למטבח
טאצ'    

שישיה נייר מגבת טאצ  
 

ברקוד 42003    
    ₪9.90

ניקול    
מגבת ניקול לבנה 1/6  

 

ברקוד 88355    
    ₪11.90

סנו    
סושי 6 מגבות הפלא    

ברקוד 27107    
    ₪12.90

נייר טואלט, טישו ומגבונים לחים

נייר טואלט, טישו ומגבונים לחים
   

נייר טואלט דו שכבתי
32 גלילים    

ברקוד 24930    
    ₪24.90

טאצ'    
טאצ' 48 גלילים    

ברקוד 92240    
    ₪31.90

טאצ'    
נייר טואלט טאצ' 30 יח'

   

ברקוד 02557    
    ₪24.90

מולט    
מולט 40    

ברקוד 62161    
    ₪33.90

מולט    
מולט 32    

ברקוד 62031    
    ₪29.90

חוגלה    
נייר טואלט לילי לבן 32

גלילים    

ברקוד 87921    
    ₪36.90

שמורת טבע    
שמורת טבע 48    

ברקוד 62338    
    ₪34.90

סנו    
סופט לבן 48 גלילים    

ברקוד 98457    
    ₪44.90

סנו    
נייר טואלט 24 גלילים

סופט    

ברקוד 80112    
    ₪25.90

האגיס    
מגבוני האגיס מארז ללא

בישום    

ברקוד 95537    
    ₪19.90

האגיס    
מגבונים האגיס מארז

ניחוח עדין    

ברקוד 95544    
    ₪19.90

האגיס    
מג' מארז אלוורה ושקד

   

ברקוד 95773    
    ₪24.90

חי    
מארז טישו שביעיה    

ברקוד 55548    
    ₪13.90

טאצ'    
נייר טואלט טאצ 40    

ברקוד 92233    
    ₪29.90

טאצ'    
מארז חמישייה טישו

טאצ    

ברקוד 46001    
    ₪11.90

חוגלה    
לילי צבעוני חמישייה    

ברקוד 91539    
    ₪14.90

חוגלה    
צבעוני שלשיות 3*24    

ברקוד 91546    
    ₪8.90

קלינקס    
Touch קלינקס
שלישיית נייל    

ברקוד 91652    
    ₪8.90

עדן    
נייר חתוך עשירייה    

ברקוד 00980    
    ₪13.90

   
מגבונים גאסט בייבי 72

יח'    

ברקוד 27923    
    ₪2.90

   
מגבונים סופר בייבי

אלוורה 72 יח'    

ברקוד 04957    
    ₪3.90

   
מגבונים לחים 72 יחי'

טייגר פאלאס    

ברקוד 69141    
    ₪2.90

תינוקי    
תינוקי מגבונים לחים

שישיה    

ברקוד 93486    
    ₪19.90

תולי    
מגבונים תולי    

ברקוד 75614    
    ₪2.90

ליטופים    
ליטופים חמישיה

ל.מבוש    

ברקוד 80013    
    ₪22.90

פאלאס    
מגבונים לחים פאלאס  

 

ברקוד 33042    
    ₪2.90

האגיס    
שלישיית מגבוני האגיס  

 

ברקוד 01795    
    ₪13.90

ר. שמאי    
מגבונים לחים עבים 72

יח' שמאי    

ברקוד 31761    
    ₪3.90

   
נייר שבת עדן    

ברקוד 92042    
    ₪1.90
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קטלוג מוצרים
מוצרי היגיינה

צמר גפן, צמרוני אוזניים

   
צימרונים 200 יח'    

ברקוד 77919    
    ₪2.50

ביוטי    
צמרונים ביוטי מרובע

200 יחידות    

ברקוד 18398    
    ₪4.90

ביוטי    
צמרונים עץ 100 יחידות

   

ברקוד 08118    
    ₪1.90

ביוטי    
צמר גפן 100 גרם    

ברקוד 11948    
    ₪4.50

נטו    
צמר גפן    

ברקוד 90294    
    ₪3.90

מוצרי היגיינה

קיסמים, פלסטרים
הנמל    

קיסמים מלחיה 300
יחידות    

ברקוד 11726    
    ₪3.90

הנמל    
קסמים חבית 500

יחידות    

ברקוד 07500    
    ₪3.90

מוצרי היגיינה

תחבושות היגיינה

   
בדי בדיקה    

ברקוד 80024    
    ₪6.90

   
שלישיות טהרה    

ברקוד 00026    
    ₪14.00

   
בדי טהרה טוהר בד"ץ  

 

ברקוד 27636    
    ₪7.90

חוגלה    
נובה לי 28    

ברקוד 93083    
    ₪11.50

חוגלה    
תח' לילי נטורל לילה    

ברקוד 93205    
    ₪16.90

חוגלה    
תחבושות לילי נטורל 24

יחי'    

ברקוד 93649    
    ₪16.90

חוגלה    
תח' לילי נטורל סופר

פלוס    

ברקוד 93656    
    ₪16.90

חוגלה    
תח' לילי נטורל נורמל    

ברקוד 93793    
    ₪16.90

אולוויז    
אולוויז תחבושות דואו

לילה    

ברקוד 00272    
    ₪19.90

פרפומריה

דאודורנט

אקס    
אקס ספריי גולד    

ברקוד 73887    
    ₪22.90

פרפומריה

טיפוח הגוף והפנים
   

מבצע כנפיים תוקף קצר
   

ברקוד 06330    
    ₪9.90
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קטלוג מוצרים
פרפומריה

תכשירי גילוח ושעווה
   

סכיני גילוח חד פעמיים ,
פס ריכוך אלוורה - 5 יחי

   

ברקוד 80680    
    ₪4.90

לה בל    
ס. גילוח la belle חד

פעמי 10 יחי'    

ברקוד 48081    
    ₪9.90

רחצה

היגיינת הפה
אורביטול    

אורביטול שלישיה מנטול
   

ברקוד 23871    
    ₪16.90

קולגייט    
קולגייט טוטל-משחת

שיניים    

ברקוד 30668    
    ₪14.90

קולגייט    
משחת שיניים טריפל

קולגייט    

ברקוד 30974    
    ₪5.90

קולגייט    
משחת שיניים קולגייט  

 

ברקוד 30675    
    ₪11.90

קולגייט    
מברשת שיניים רביעייה

   

ברקוד 77229    
    ₪14.90

קולגייט    
שלישיית מברשת שיניים

   

ברקוד 24446    
    ₪6.90

תיאדנט    
תיאדנט-מי פה ענק    

ברקוד 68036    
    ₪16.90

תיאדנט    
תיאדנט-מי פה ענק+פל

   

ברקוד 68043    
    ₪16.90

אורביטול    
אורביטול ילדים משחת

ש    

ברקוד 89595    
    ₪9.90

סוד    
פלאוריד מ. שיניים 70

מ"ל    

ברקוד 46980    
    ₪4.90

אורביטול    
אורביטול שלישיה סודה

   

ברקוד 33645    
    ₪16.90

רחצה

סבון מוצק
הוואי    

סבון הוואי מוצק שמיים
כחולים רביעייה    

ברקוד 46669    
    ₪13.90

הוואי    
סבון הוואי מוצק ורוד

רומנטי רביעייה    

ברקוד 46652    
    ₪13.90

דאב    
שישיית סבון מוצק דאב

מלפפונים    

ברקוד 65834    
    ₪22.90

רחצה

סבון נוזלי
   

סבון ידיים 1 ליטר פיקס
כשל"פ    

ברקוד 83177    
    ₪6.90

כיף    
שלישיה כיף צבעוני    

ברקוד 31472    
    ₪20.90
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קטלוג מוצרים
רחצה

ספוגי רחצה
   

ספוג רחצה חצי מסאג'  
 

ברקוד 80475    
    ₪4.90

נופר    
ספוג מסאג' מיוחד נופר

   

ברקוד 17584    
    ₪7.90

רחצה

שמפו ומרכך, תחליב רחצה
פינוק    

שמפו פינוק נגד
קשקשים 700 מ"ל    

ברקוד 21098    
    ₪12.90

פינוק    
פינוק שמפו ומרכך

למניעת קשקשים 700
מ"ל    

ברקוד 41098    
    ₪12.90

הד אנד
שולדרס    

ה&ש שמפו קלאסי 500
מ"ל    

ברקוד 62742    
    ₪21.90

הוואי    
שמפו הוואי נגד

קשקשים 700 מ"ל    

ברקוד 43279    
    ₪9.90

פינוק    
שמפו פינוק 2 ב 1 שיער

יבש 700 מ"ל    

ברקוד 21142    
    ₪12.90

פינוק    
שמפו פינוק 2 ב1- שיער

רגיל 700 מ"ל    

ברקוד 21135    
    ₪12.90

הוואי    
שמפו הוואי לגבר 700

מ"ל    

ברקוד 43187    
    ₪9.90

הוואי    
שמפו הוואי רגיל 2 ב1-

700 מ"ל    

ברקוד 43194    
    ₪9.90

דאב    
דאב שמפו יום יומי 2 ב-

1 600 מ"ל    

ברקוד 04277    
    ₪19.90

נקה 7    
נקה תחליב 750 ורוד ור

   

ברקוד 60246    
    ₪12.90

נקה 7    
נקה תחליב 750 סגול

לב    

ברקוד 60253    
    ₪12.90

נקה 7    
נקה תחליב 750 ירוק

אל    

ברקוד 60338    
    ₪12.90

נקה 7    
נקה תחליב 750 וניל

שק    

ברקוד 60352    
    ₪12.90

כיף    
MILK 750 ח.שקדים

כיף    

ברקוד 27541    
    ₪12.90

כיף    
MILK ח.דבש 750 מ"

כיף    

ברקוד 27558    
    ₪12.90

הוואי    
תחליב רחצה הוואי

רגעים יוקרתיים 750
מ"ל    

ברקוד 28844    
    ₪9.90

דאב    
דאב ת. רחצה להזנה

עמוקה 750 מ"ל    

ברקוד 94608    
    ₪19.90

קליר    
קליר גברים קלאסי 400

מ"ל    

ברקוד 65660    
    ₪14.90

הוואי    
הוואי מרכך 7 שמני
פרחים 700 מ"ל    

ברקוד 22613    
    ₪9.90

הוואי    
מרכך הוואי שיער רגיל

700 מ"ל    

ברקוד 43286    
    ₪9.90

הוואי    
מרכך הוואי שיער יבש

700 מ"ל    

ברקוד 43200    
    ₪9.90

קרליין    
קרליין מרכך-לשיער רגי

   

ברקוד 88061    
    ₪14.90

פינוק    
פינוק ת. רחצה קרטין

אלוורה 700 מ"ל    

ברקוד 31614    
    ₪12.90

פינוק    
פינוק ת. רחצה קלאסי

700 מ"ל    

ברקוד 47051    
    ₪12.90

פינוק    
פינוק ת. רחצה קוקוס

טרופי 700 מ"ל    

ברקוד 47105    
    ₪12.90

פינוק    
פינוק ת. רחצה לבנדר

ווניל 700 מ"ל    

ברקוד 47068    
    ₪12.90

נקה 7    
נקה תחליב 750 לבן

קמו    

ברקוד 60239    
    ₪12.90

פינוק    
מרכך פינוק שמן מרוקאי

700 מ"ל    

ברקוד 68296    
    ₪12.90

פינוק    
מרכך פינוק לשיער יבש

700 מ"ל    

ברקוד 21111    
    ₪12.90

פינוק    
מרכך פינוק עם קרטין

700 מ"ל    

ברקוד 31607    
    ₪12.90

נקה 7    
נקה -7מרכך רגיל ירוק  

 

ברקוד 36683    
    ₪11.90

נקה 7    
נקה -7מרכך יבש אדום

   

ברקוד 43616    
    ₪11.90

נקה 7    
נקה -7מרכך מתולתל

סגו    

ברקוד 43647    
    ₪11.90

הוואי    
הוואי מרכך קרטין מחזק

700 מ"ל    

ברקוד 21418    
    ₪9.90

הוואי    
מרכך הוואי משקם

ומטפח 700 מ"ל    

ברקוד 21524    
    ₪9.90

הוואי    
מרכך הוואי נקטר 700

מ"ל    

ברקוד 22392    
    ₪9.90

הוואי    
שמפו הוואי לברק

קריסטל    

ברקוד 22545    
    ₪9.90

הוואי    
שמפו הוואי 7 שמני
פרחים 700 מ"ל    

ברקוד 22606    
    ₪9.90

הוואי    
שמפו הוואי משקם

ומטפח 700 מ"ל    

ברקוד 21517    
    ₪9.90

הוואי    
שמפו הוואי רגיל 700

מ"ל    

ברקוד 43255    
    ₪9.90

הוואי    
שמפו הוואי שיער יבש

700 מ"ל    

ברקוד 43217    
    ₪9.90

קרליין    
קרליין שמפו-לשיער

רגיל    

ברקוד 88009    
    ₪14.90

פינוק    
שמפו פינוק לילדים 700

מ"ל    

ברקוד 18654    
    ₪12.90

פינוק    
פינוק מרכך שמני הזנה

700 מל'    

ברקוד 43771    
    ₪12.90

פינוק    
מרכך פינוק לשיער רגיל

700 מ"ל    

ברקוד 21104    
    ₪12.90
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רחצה

שמפו ומרכך, תחליב רחצה
נקה 7    

נקה -7שמפו יבש אדום
   

ברקוד 36294    
    ₪11.90

נקה 7    
נקה -7שמפו רגיל ירוק  

 

ברקוד 36287    
    ₪11.90

נקה 7    
נקה -7שמפו 2ב1-

טורקי    

ברקוד 36300    
    ₪11.90

נקה 7    
נקה -7שמפו מתולתל

סגו    

ברקוד 43630    
    ₪11.90

כיף    
שמפו כיף-רגיל 750

מ"ל    

ברקוד 27565    
    ₪12.90

כיף    
שמפו כיף-יבש 750 מ"ל

   

ברקוד 27572    
    ₪12.90

כיף    
שמפו+קונ' כיף 750

מ"ל    

ברקוד 27602    
    ₪12.90

הוואי    
שמפו הוואי קרטין 700

מ"ל    

ברקוד 21401    
    ₪9.90

הוואי    
שמפו הוואי לשיער יבש

700 מ"ל    

ברקוד 22385    
    ₪9.90

קליר    
שמפו קליר לנשים

שבירת ש. 400 מ"ל    

ברקוד 60870    
    ₪14.90

פינוק    
שמפו פינוק שמן קוקוס

700 מ"ל    

ברקוד 44716    
    ₪12.90

פינוק    
שמפו פינוק רך כמשי

700 מ"ל    

ברקוד 40190    
    ₪12.90

פינוק    
פינוק שמני הזנה 700

מל'    

ברקוד 43764    
    ₪12.90

פינוק    
שמפו פינוק עם קרטין

700 מ"ל    

ברקוד 31508    
    ₪12.90

פינוק    
שמפו פינוק לשיער יבש

700 מ"ל    

ברקוד 21050    
    ₪12.90

פינוק    
שמפו פינוק לשיער רגיל

700 מ"ל    

ברקוד 21043    
    ₪12.90

פינוק    
שמפו פינוק שמן מרוקאי

700 מ"ל    

ברקוד 68289    
    ₪12.90

פינוק    
פינוק שמפו למניעת

קשקשים מנטול 700
מ"ל    

ברקוד 41081    
    ₪12.90

קליר    
שמפו קליר לנשים רך

ומבריק 400 מ"ל    

ברקוד 60801    
    ₪14.90

קליר    
שמפו קליר גברים שמפו

2 ב1- 400 מ"ל    

ברקוד 60986    
    ₪14.90

קליר    
שמפו קליר לנשים

קלאסי 400 מ"ל    

ברקוד 65646    
    ₪14.90
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אביזרים לתינוק

אביזרי תינוקות
   

מתז לניקוי התינוק 150
מ"ל    

ברקוד 80857    
    ₪11.90

אביזרים לתינוק

מוצצים, בקבוקים
   

מוצצים אורטודנטי בינוני
אינטרסאן    

ברקוד 34618    
    ₪5.90

טוליפס    
בקבוק גדול לתינוק    

ברקוד 23777    
    ₪4.90

היגיינה לתינוק

חיתולים
תולי    

טיטולים TOOLY מידה
    4

ברקוד 12744    
    ₪29.90

תולי    
טיטולים TOOLY מידה

    4+

ברקוד 12751    
    ₪29.90

האגיס    
פרידום דריי שלב 4 44

יח'    

ברקוד 97456    
    ₪44.90

טיטולים    
טיטולים פרימיום 3 52

יח'    

ברקוד 01832    
    ₪34.90

האגיס    
פרידום דריי שלב 3 54

יח'    

ברקוד 97425    
    ₪44.90

טיטולים    
טיטולים פרימיום שלב 2

    64

ברקוד 01818    
    ₪34.90

האגיס    
האגיס ליטל בייבי 2    

ברקוד 91225    
    ₪39.90

האגיס    
    NB האגיס רך נולד

ברקוד 91645    
    ₪39.90

האגיס    
האגיס ליטל בייבי 1    

ברקוד 63359    
    ₪39.90

טיטולים    
טיטולים פרימיום שלב 6

    34

ברקוד 01870    
    ₪34.90

האגיס    
פרידום דריי שלב 6 34

יח'    

ברקוד 97678    
    ₪44.90

טיטולים    
טיטולים פרימיום שלב 5

    36

ברקוד 01863    
    ₪34.90

האגיס    
פרידום דריי שלב 5 38

יח'    

ברקוד 97548    
    ₪44.90

טיטולים    
טיטולים שלב +4

פרימיום 40    

ברקוד 01856    
    ₪34.90

האגיס    
פרידום דריי שלב +4

42 יח    

ברקוד 97463    
    ₪44.90

טיטולים    
טיטולים פרימיום שלב 4

    42

ברקוד 01849    
    ₪34.90

מזון לתינוק

דייסות
בטר אנד

דיפרנט    
דייסת דגנים מעורבים

    B-D '400 ג

ברקוד 89053    
    ₪18.90

בטר אנד
דיפרנט    

B-D 'דייסת אורז 400 ג
   

ברקוד 89015    
    ₪18.90

בטר אנד
דיפרנט    

דייסת קווקר (שיבולת
שועל) 200 גרם    

ברקוד 46394    
    ₪10.90

בטר אנד
דיפרנט    

דייסת קורנפלור 400
    B-D 'גר

ברקוד 89039    
    ₪18.90

מטרנה    
דייסה מטרנה    

ברקוד 92208    
    ₪13.90

מטרנה    
דייסה מטרנה    

ברקוד 92185    
    ₪13.90

מטרנה    
דייסה מטרנה    

ברקוד 92390    
    ₪13.90

מטרנה    
דייסת קורנפלור מטרנה

   

ברקוד 92161    
    ₪13.90
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מזון לתינוק

מחיות

פרינוק    
פרינוק    

ברקוד 65332    
    ₪4.90

פרינוק    
שישיה פרינוק תפו"ע

בננה    

ברקוד 65509    
    ₪22.90

טעמן    
שישיה גרבר פריטוב

190 גר' טעמן בננה    

ברקוד 29407    
    ₪22.90

טעמן    
שישיה גרבר פריטוב

190 גר' טעמן קוקטייל
פירות    

ברקוד 02298    
    ₪22.90

טעמן    
שישיה גרבר פריטוב
190 גר' טעמן סלט

פירות    

ברקוד 02304    
    ₪22.90

מזון לתינוק

תחליפי חלב

סימילאק    
סימילאק שלב 2    

ברקוד 06384    
    ₪84.90

סימילאק    
סימילק מהדרין שלב 1  

 

ברקוד 06377    
    ₪84.90

מטרנה    
מטרנה צימחית 700 גר'

ללא שלבים    

ברקוד 58716    
    ₪51.90

מטרנה    
מטרנה to go שלב 2    

ברקוד 47076    
    ₪11.90

מטרנה    
מטרנה to go שלב 1    

ברקוד 47069    
    ₪11.90

מטרנה    
מטרנה 700 גר' ללא

שלבים    

ברקוד 47120    
    ₪49.90

מטרנה    
מטרנה 700 גר' שלב 3

   

ברקוד 75551    
    ₪59.90

מטרנה    
מטרנה 700 גר' שלב 2

   

ברקוד 47373    
    ₪59.90

מטרנה    
מטרנה 700 גר' שלב 1

   

ברקוד 47359    
    ₪59.90

סימילאק    
סימילאק    

ברקוד 05755    
    ₪51.90

סימילאק    
סימילק 400 גר'    

ברקוד 05762    
    ₪51.90

סימילאק    
סימילאק שלב 3    

ברקוד 06391    
    ₪84.90

נייר טואלט, טישו ומגבונים לחים

נייר טואלט, טישו ומגבונים לחים
   

מגבונים לחים 72 יחי'
טייגר פאלאס    

ברקוד 69141    
    ₪2.90

תינוקי    
תינוקי מגבונים לחים

שישיה    

ברקוד 93486    
    ₪19.90

תולי    
מגבונים תולי    

ברקוד 75614    
    ₪2.90

ליטופים    
ליטופים חמישיה

ל.מבוש    

ברקוד 80013    
    ₪22.90

פאלאס    
מגבונים לחים פאלאס  

 

ברקוד 33042    
    ₪2.90

האגיס    
שלישיית מגבוני האגיס  

 

ברקוד 01795    
    ₪13.90

האגיס    
מגבוני האגיס מארז ללא

בישום    

ברקוד 95537    
    ₪19.90

האגיס    
מגבונים האגיס מארז

ניחוח עדין    

ברקוד 95544    
    ₪19.90

האגיס    
מג' מארז אלוורה ושקד

   

ברקוד 95773    
    ₪24.90

ר. שמאי    
מגבונים לחים עבים 72

יח' שמאי    

ברקוד 31761    
    ₪3.90

   
מגבונים גאסט בייבי 72

יח'    

ברקוד 27923    
    ₪2.90

   
מגבונים סופר בייבי
אלוורה 72 יח'    

ברקוד 04957    
    ₪3.90
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אביזרי מטבח

אביזרי מטבח

   
מצת אלקטרוני    

ברקוד 15568    
    ₪9.90

אביזרי מטבח

כוסות, צלחות, סכו"ם

   
מגש אובלי    

ברקוד 04889    
    ₪10.90

   
צלחת גדולה נטו    

ברקוד 93516    
    ₪18.90

חד פעמי

גביעים ונייר לאפיה/כריכים
ר. שמאי    

נייר אפיה 50 דף שמאי
נשלף אחד אחד כשל"פ

עד"ח    

ברקוד 08280    
    ₪8.90

טאצ'    
נייר אפיה טאצ'    

ברקוד 01017    
    ₪8.90

אופל    
נייר אפיה נשלף אחד

אחד 50 דף    

ברקוד 69027    
    ₪9.90

חד פעמי

מיכלי אחסון, פלסטיק
   

גביע 1/2 אמריקאי ארוז
6. 1/4 ארוז 8 שמאי    

ברקוד 98282    
    ₪6.90

חד פעמי

מפות ומפיות
אקו    

מפות שישיה אקו עבה
במיוחד    

ברקוד 01932    
    ₪10.90

אקו    
מפות שולחן אקו
שמיניה עבה    

ברקוד 01949    
    ₪6.90

אקו    
מפות שולחן שמיניה

אקו    

ברקוד 01956    
    ₪3.90

אקו    
מפות שולחן שמיניה
אקו עבה במיוחד    

ברקוד 01963    
    ₪10.90

   
    PARTY מפיות

ברקוד 55524    
    ₪4.90

שניב    
מפיונים טאצ' 100    

ברקוד 92264    
    ₪4.90

טאצ'    
טישו בודד    

ברקוד 19005    
    ₪2.50

ניקול    
מפיות ניקול חלקות

שכבה אח    

ברקוד 90068    
    ₪6.90

הנמל    
מפיונים צבעוני    

ברקוד 09443    
    ₪6.90
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חד פעמי

מפות ומפיות
ר. שמאי    

מפות 15 מטר עבה
במיוחד קריסטלי כחול
שמאי כשל"פ עד"ח    

ברקוד 31839    
    ₪9.90

ר. שמאי    
מפות שמיניות *לבן*

עבה כתום שמאי כשל"פ
עד"ח    

ברקוד 31853    
    ₪6.90

ר. שמאי    
מפות שישיות *לבן*

עבה כתום שמאי כשל"פ
עד"ח    

ברקוד 31860    
    ₪6.90

ר. שמאי    
מפות 33 מטר רחב

במיוחד 1.6 מ' בורדו
עבה מאוד קריסטלי

שמאי כשל"פ    

ברקוד 31877    
    ₪34.90

שמאי    
מפות צלופן 35 מטר

עבה מאוד שמאי כשל"פ
עד"ח    

ברקוד 08341    
    ₪36.90

   
מפיות איכותיות 3

שכבות    

ברקוד 59949    
    ₪4.90

אקו    
גליל מפה עבה    

ברקוד 01314    
    ₪35.90

אקו    
מפות שולחן שישיה אקו

עבה    

ברקוד 01918    
    ₪6.90

אקו    
מפות שולחן שישיה אקו

   

ברקוד 01925    
    ₪6.90

ר. שמאי    
מפות 45 מטר עבה
מאוד כחול קריסטלי
שמאי כשלפ עדח    

ברקוד 31808    
    ₪34.90

ר. שמאי    
מפות שמיניות עבה

במיוחד קריסטלי כחול
שמאי כשל"פ עד"ח    

ברקוד 31815    
    ₪10.90

ר. שמאי    
מפות שישיות עבה

במיוחד קריסטלי כחול
שמאי כשל"פ עד"ח    

ברקוד 31822    
    ₪10.90

חד פעמי

סכו"ם, קשים, שיפודים

נטו    
נטו כפות שקוף/קרם    

ברקוד 93165    
    ₪5.90

הנמל    
כפות מוכסף 20 יח'    

ברקוד 04936    
    ₪4.90

   
קש מתקפל פסים 150

יחי'    

ברקוד 47699    
    ₪3.90

הנמל    
קשים מתקפלים 40

יחידות    

ברקוד 08187    
    ₪1.90

הנמל    
שיפודים 30 ס``מ    

ברקוד 08040    
    ₪3.90

   
סכין מוכסף 20 יח`    

ברקוד 09771    
    ₪4.90

ר. שמאי    
מזלג איכותי שמאי 100

יחי' כשל"פ עד"ח    

ברקוד 31341    
    ₪3.90

הנמל    
מזלגות 100 יח' שקוף

הנמל    

ברקוד 01904    
    ₪6.90

הנמל    
מזלג מוכסף 20 יח`    

ברקוד 09788    
    ₪4.90

   
נטו כפיות שקופות/קרם

   

ברקוד 93172    
    ₪6.90

   
נטו מזלגות איכותי    

ברקוד 93189    
    ₪5.90

שמאי    
מזלג קרם ארוז 50 י"ח
שמאי כשל"פ עד"ח    

ברקוד 00458    
    ₪6.90

   
כפיות איכותי שמאי 100

יחי' כשל"פ עד"ח    

ברקוד 31358    
    ₪3.90

   
כפיות מוכסף 20 יח'    

ברקוד 09764    
    ₪4.90

ניקוי הגליל    
כפיות חד פעמי 100 יח'

   

ברקוד 66421    
    ₪3.90

הנמל    
כפיות 100 יח' שקוף

הנמל    

ברקוד 01874    
    ₪6.90

חד פעמי

צלחות, כוסות, קערות, מגשים
נטו    

קעריות אובלי צבעוני
נטו    

ברקוד 96098    
    ₪3.90

הנמל    
ליפתניות לבן 25 יחידות

   

ברקוד 11689    
    ₪2.90

ר. שמאי    
מרקיות 25 יח' עבות
במיוחד שמאי כשל"פ

עד"ח    

ברקוד 08112    
    ₪4.90

ר. שמאי    
מרקיות לבן פס כסף
קשיח 10 יח' כשל"פ

עד"ח שמאי    

ברקוד 08235    
    ₪10.90

בנדע פלסט    
סלטיות גדולות זהב

בנדע ארוז 10 יח'
כשל"פ שארית    

ברקוד 90120    
    ₪9.90

נטו    
נטו מרקיה מעוטר    

ברקוד 96838    
    ₪4.90

הנמל    
קערה מעוטרת קטנה 1

יח`    

ברקוד 05117    
    ₪3.90

הנמל    
מרקיות אמרקאיות 100

יח`    

ברקוד 08781    
    ₪16.90

הנמל    
מרקיות לבן 25 יחידות  

 

ברקוד 11696    
    ₪4.90

   
כוס נייר 50 יח' נטו    

ברקוד 77223    
    ₪4.90

נטו    
כוס נייר איכותי מס' 10

   

ברקוד 66902    
    ₪8.90

טעמן    
כוסות לפסח שתיה חמה

10 רויאל    

ברקוד 06299    
    ₪7.90

הנמל    
8OZ 50 כוסות קרטון

יח`    

ברקוד 09023    
    ₪7.90

   
צלחות קסרול לבן    

ברקוד 16779    
    ₪1.90

הנמל    
קערה סלט עמוקות

קטנות 1 יח`    

ברקוד 09092    
    ₪3.90

   
לפתניות מלמופת    

ברקוד 16762    
    ₪1.90

   
לפתניות פולידור 25 יחי'

ארוז    

ברקוד 30066    
    ₪2.90

בנדע פלסט    
קעריות אובלי צבעוני
טורקיז בנדע כשל"פ

עד"ח    

ברקוד 21600    
    ₪3.90
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חד פעמי

צלחות, כוסות, קערות, מגשים
ר. שמאי    

כוסות מעוטרות שמאי
כשל"פ עד"ח    

ברקוד 08167    
    ₪6.90

ר. שמאי    
כוסיות ליקר מרובעות
20 יחי כשל"פ עד"ח

שמאי    

ברקוד 08365    
    ₪5.90

הוסטס    
כוסיות יין ארוז 50

אינטרסן    

ברקוד 05400    
    ₪3.90

מעולה    
כוסות שפע ברכת השם

   

ברקוד 61797    
    ₪2.90

הנמל    
כוסות יין ח"פ 50 יחידות

   

ברקוד 07623    
    ₪3.90

הנמל    
כוס לשתיה קרה 330
סמק` 40 יח` בירה    

ברקוד 01652    
    ₪4.90

   
12OZ 50 כוסות קרטון

יח'    

ברקוד 08989    
    ₪13.90

   
    OZ8 כוסות קרטון

ברקוד 31028    
    ₪4.90

   
סכין שקוף ארוז 50 י"ח
שמאי כשל"פ עד"ח    

ברקוד 00373    
    ₪6.90

נטו    
נטו צלחת גדול מעוטר

25 יח'    

ברקוד 96937    
    ₪5.90

פאלאס    
צלחות גדול קרם אלגנט

   

ברקוד 50981    
    ₪6.90

הנמל    
צלחות גדול 50 יחידות  

 

ברקוד 07999    
    ₪6.90

ר. שמאי    
מגש מחולק ל4- צבעוני
שמאי כשל"פ עד"ח    

ברקוד 02062    
    ₪5.90

   
כוס קריסטל יהלום 50

יח`    

ברקוד 05018    
    ₪9.90

   
כוסות חד פעמי    

ברקוד 05166    
    ₪4.90

   
כוסות פלסטיק יבוא
ספלאש כשל"פ    

ברקוד 31264    
    ₪3.90

   
כוסות חדשפלסטיק

איכותי 180cc שמאי
כשל"פ עד"ח    

ברקוד 08273    
    ₪4.90

   
כוסות פאלאס קו לבן 80

   

ברקוד 52756    
    ₪3.90

   
צלחות קטן 50 יחי'

פאלאס    

ברקוד 30042    
    ₪4.50

ר. שמאי    
צלחות קטן 50 יח' עבות

במיוחד שמאי כשל"פ
עד"ח    

ברקוד 08105    
    ₪4.90

בנדע פלסט    
צלחות קטן צבעוני

בזוקה בנדע כשל"פ
עד"ח    

ברקוד 90199    
    ₪4.90

נטו    
נטו צלחת קטן מעוטר

25 יח'    

ברקוד 96944    
    ₪4.90

הפי    
צלחות קטן    

ברקוד 16649    
    ₪3.90

פאלאס    
צלחות קטן אלגנט

פולידור    

ברקוד 51339    
    ₪4.90

הנמל    
צלחות קטן 50 יחידות  

 

ברקוד 07975    
    ₪4.90

בנדע פלסט    
צלחות גדול צבעוני

בזוקה בנדע כשל"פ
עד"ח    

ברקוד 90212    
    ₪7.50

נטו    
נטו צלחות ענק    

ברקוד 04872    
    ₪9.90

ר. שמאי    
צלחות גדול לבן פס כסף

קשיח 10 יח' כשל"פ
עד"ח שמאי    

ברקוד 08242    
    ₪13.90

ר. שמאי    
קינוחית מדורגת שקופה

כשל"פ    

ברקוד 02093    
    ₪7.90

   
10OZ 50 כוסות קרטון

יח`    

ברקוד 08996    
    ₪8.90

   
OZ 8 כוסות קרטון

כשל"פ עד"ח    

ברקוד 08143    
    ₪4.90

   
מגש אובלי עמוק כסף

=בנדע= כשל"פ עד"ח  
 

ברקוד 90144    
    ₪9.90

   
נטו ליפתניות מעוטרות

25 יח'    

ברקוד 96821    
    ₪3.90

   
צלחות מרק    

ברקוד 00297    
    ₪3.90

   
מרקית נטו 25 יחי'    

ברקוד 96630    
    ₪4.90

   
מרקיות פולידור 25 יחי'

   

ברקוד 30059    
    ₪4.90

   
צלחת פלסטיק קטן    

ברקוד 08075    
    ₪3.90

ר. שמאי    
צלחות קטן לבן פס כסף

קשיח 10 יח' כשל"פ
עד"ח שמאי    

ברקוד 08228    
    ₪9.90

   
צלחות גדולות הפי    

ברקוד 16632    
    ₪4.90

   
צלחות גדול פולידור    

ברקוד 30769    
    ₪6.90

חד פעמי

רדיד אלומיניום, ניילון נצמד

   
רדיד כוכבים 30/45    

ברקוד 69584    
    ₪19.90

   
גיליונות נייר ארונות 10

יחי' כשל"פ    

ברקוד 05688    
    ₪4.90

ניקול    
    PE ניילון נצמד זוג

ברקוד 97753    
    ₪12.90

טאצ'    
טאצ' רדיד אלומניום    

ברקוד 01147    
    ₪22.90

אופל    
רדיד אלומיניום 200

פיט 30 ס"מ    

ברקוד 69119    
    ₪21.90

ניקול    
רדיד אלומיניום 7.5*30

זוג    

ברקוד 97326    
    ₪12.90

דיימונד    
נייר כסף דיימונד 84    

ברקוד 59640    
    ₪7.90

דיימונד    
רדיד אלומיניום    

ברקוד 59664    
    ₪39.90

דיימונד    
נייר כסף דיימונד 87

עבה    

ברקוד 38405    
    ₪12.90
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חד פעמי

רדיד אלומיניום, ניילון נצמד
   

כפיות שקוף ארוז 50
י"ח שמאי כשל"פ עד"ח

   

ברקוד 00434    
    ₪6.90

חד פעמי

שקיות
ר. שמאי    

הקפאה שטוח L.D ארוז
100 יחי' שמאי כשל"פ

עד"ח    

ברקוד 31891    
    ₪9.90

ר. שמאי    
הקפאה שטוח חמישיות
שמאי כשל"פ עד"ח    

ברקוד 08419    
    ₪19.90

ר. שמאי    
מזון שטוח L.D ארוז

200 יחי' שמאי כשל"פ
עד"ח    

ברקוד 31884    
    ₪9.90

ר. שמאי    
מזון שטוח 200 יח'

חמישיות שמאי כשל"פ
עד"ח    

ברקוד 08402    
    ₪15.90

אקו    
שקיות הקפאה 100 יחי'

   

ברקוד 01604    
    ₪3.90

הנמל    
זוג שקיות אוכל בקרטון

   

ברקוד 05339    
    ₪7.90

דליקטס    
שקיות לצליה גדול 5 יח'

   

ברקוד 11054    
    ₪4.90

דליקטס    
שקיות לצליה 10 יח'

הנמל    

ברקוד 07357    
    ₪3.90

ליבר'ס    
שקיות רשת למרק    

ברקוד 07504    
    ₪14.90

חד פעמי

תבניות אלומיניום,תבניות נייר

   
    R-88 תבניות ארוזות

ברקוד 31921    
    ₪7.90

   
R- 'תבניות ארוז 5 יחי

99 שמאי    

ברקוד 31969    
    ₪7.90

הנמל    
סיר אלומניום 3 יח`

3.20 ל`    

ברקוד 08606    
    ₪13.90

הנמל    
סיר אלומניום בינוני עם

מכסה 2 יח` 3.85 ל`    

ברקוד 05025    
    ₪13.90

מוצרים לבית

אביזרי מנגל

   
פחמים    

ברקוד 61332    
    ₪10.90

מוצרים לבית

כלי בית

   
מקל עץ 150    

ברקוד 59086    
    ₪5.90

   
קערה מעוטרת בינונית

1 יח`    

ברקוד 05100    
    ₪5.90

   
דלי ידית 12 לי' נופר    

ברקוד 17492    
    ₪10.90

פפסי    
מקס צידנית מארז

רביעייה    

ברקוד 33436    
    ₪19.90
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מוצרים לבית

כלי כתיבה וציוד משרדי

   
    A4 נייר

ברקוד 18201    
    ₪14.90

מוצרים לבית

נרות וגפרורים
טעמן    

שמן זית למאור 1 לי'
טעמן    

ברקוד 37069    
    ₪18.90

מיה    
שמן זית למאור 1 לי'

מיה    

ברקוד 77648    
    ₪19.90

פאלאס    
נרות נשמה זיכרון

פאלאס    

ברקוד 52176    
    ₪1.90

פאלאס    
נרות שבועי זכוכית "נר

ציון" פאלאס    

ברקוד 32359    
    ₪9.90

מנורה    
נרות שבועי פלסטיק

מנורה    

ברקוד 56326    
    ₪9.90

   
גפרורים    

ברקוד 90829    
    ₪2.90

להבית    
גפרור ענק    

ברקוד 08347    
    ₪4.90

הנמל    
גפרורים שמאי    

ברקוד 11993    
    ₪2.90

מנורה    
נרות הבדלה כחול לבן

מנורה    

ברקוד 28045    
    ₪5.90

   
נר נשמה 24 שעות בפח

   

ברקוד 56319    
    ₪1.90

   
פתיל צף המוכן    

ברקוד 96147    
    ₪3.90

   
פתיל צף עגול קטן    

ברקוד 13005    
    ₪2.90

   
פתילונים משושה    

ברקוד 77775    
    ₪3.90

   
גפרורים גדולים    

ברקוד 66179    
    ₪5.90

   
פתיל צף מתומן    

ברקוד 13128    
    ₪3.50

נרונים    
נרונים 72 /6 שעות    

ברקוד 02453    
    ₪31.90

נרונים    
נרונים 4/72 שעות    

ברקוד 02385    
    ₪23.90

אריזות    
שמן זית זך 1 לי' קבר

רחל אריזות י-ם    

ברקוד 53232    
    ₪32.90

כתר השיווק    
להבונים 50 יח'    

ברקוד 59014    
    ₪7.90

   
נר נשמה 24 שעות בפח

   

ברקוד 59007    
    ₪1.50
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צמחוני

מעדני סויה ואורז

תנובה    
מעדן סויה שוקולד    

ברקוד 58346    
    ₪8.50

תנובה    
מעדן סויה בטעם תות

225 מ"ל    

ברקוד 58360    
    ₪8.50

תנובה    
מעדן סויה אפרסק 225

מ"ל    

ברקוד 58377    
    ₪8.50

צמחוני

משקאות סויה ואורז
תנובה    

משקה סויה ביו בטעם
אפרסק    

ברקוד 63401    
    ₪5.90

תנובה    
סויה דיאט טבעי 1 לי'    

ברקוד 32552    
    ₪11.50

תנובה    
משקה סויה ביו בטעם

תות בננה    

ברקוד 63272    
    ₪5.90

תנובה    
משקה סויה ביו בטעם

תפוח ופטל    

ברקוד 63289    
    ₪5.90

תנובה    
חלב סויה 1 לי'    

ברקוד 30794    
    ₪11.50

תנובה    
משקה סויה על הבוקר

1 לי'    

ברקוד 25585    
    ₪11.50

תנובה    
סויה מועשר 1 ליטר    

ברקוד 25578    
    ₪11.50

תנובה    
משקה חלב שקדים    

ברקוד 60141    
    ₪12.90
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 וחסד" "מנוחה ההזמנות קטלוג תקנון
 

 

 

 ליבך, לתשומת "(.וחסד מנוחה)" בע"מ וחסד מנוחה של המכירות ההזמנות קטלוגב השימוש תנאי את להכיר מנת על לעת, מעת המתעדכן זה, תקנון קרא יקר/ה, לקוח/ה

 תקנון לתנאי מותנית בלתי הסכמה מהווה ההזמנות קטלוגב השימוש עצם כי יובהר, הבדל. כל ללא המינים, לשני פונה והוא בלבד, הנוחות לשם זכר בלשון שימוש עושה זה תקנון

 זה.

 מהמרכז לכם ויסופקו ילוקטו המוצרים הזמנה, של במקרה אחרים, ומוצרים מזון מצרכי להזמין תוכלו הזמנותה בקטלוג וחסד. מנוחה של טלפוני קניות מרכז הינו וחסד מנוחה

 .4 בסר מגדל ברק, בני 7 מצדה מרח' בע"מ, וחסד מנוחה ידי על מנוהל הזמנותה קטלוג טריותם. יפגעו לא והובלתם וצריםהמ איסוף שבתהליך פיקוח תוך וחסד, מנוחה של הלוגיסטי

 וארד באמצעות או/ו 782-500-700-1 וחסד מנוחה של הלקוחות שירות למוקד לפנות תוכלו וחסד המנוח ההזמנות קטלוגל הנוגעת שאלה בכל

 . m1700500782@gmail.com אלקטרוני

 בוצעה. היא בהן התשלום ואמצעי ההזמנה פרטי את לציין הפונה על כאשר עסקים, ימי 5 תוך תענינה הפניות

  

 ולכך להוראותיו, מסכים הינו כי זה, תקנון קרא כי ההזמנות קטלוגב הפעולה ביצוע בעצם מצהיר "(,הלקוח)" רכישה פעולת ביצוע לרבות ההזמנות קטלוגב פעולה המבצע אדם כל

 מי ו/או מטעמה מי ו/או וחסד מנוחה כנגד תביעה ו/או טענה כל תהיה לא מטעמו, למי או ללקוח לפיכך, זה. בתקנון המפורטים לתנאים כפוף ,ההזמנות קטלוגב הרכישה שתהליך

 זה. תקנון פי על וחסד מנוחה של מפורשת בהתחייבות הקשורות טענות למעט שלה, הבת מחברות מי ו/או המעובדי מי ו/או ממנהליה

  

  והרכישה: השימוש תנאי

  

 וחסד. מנוחה של הקניות מרכז וחסד, מנוחה ההזמנות קטלוגל הבאים ברוכים

 וחסד מנוחה למכירה המוצעים וצריםהמ על האחריות בפועל, לכם יסופקו מוצרים אילו גם כמו וחסד במנוחה הקנייה בעת והתחייבויותיכם זכויותיכם את מגדירים הבאים התנאים

 שביצעתם עסקאות לבטל רשאים אתם תנאים באילו הזמנתכם, אליכם תשוגר כיצד ,וחסד במנוחה נוהגתה המחירים מדיניות מהי אספקתם, ומועדי כזו( אחריות להם שיש )ככל

 נוספים. חיוניים ופרטים ההזמנות קטלוגה באמצעות

 

 הנ"ל התקנון את קראתם כי מאשרים הינכם ההזמנה בביצוע כאשר וחסד מנוחה לבין ביניכם מחייב הסכם מהווים הם שכן, בקפידה, אלו תנאים לקרוא אפוא, מתבקשים, הנכם

  .להוראותיו מסכימים והנכם במלואו

  

 הפעילות: אזורי

 

  

 לאזורי מחוץ השירות את לספק יכולה אינה וחסד מנוחה פעם. מדי ומשתנים מתעדכנים אלה אזורים הארץ. ברחבי מסוימים לאזורים וגבלמ וחסד מנוחה של ההזמנות שירות

 מחויבת תהיה לא וחסד מנוחה , וחסד מנוחה במחשבי נקלטה כזו הזמנה אם גם אלה. לאזורים מחוץ מצוי בה המפורט המען אשר הזמנה, כל תתקבל לא לפיכך המוגדרים. החלוקה

  ובכתב. מראש הודעה מתן ללא החלוקה, אזורי את לעת מעת לשנות זכאית וחסד מנוחה לספקה.

 

  

 

 

  :ההזמנות קטלוגב לקנות רשאי מי

 

  

 כל אלה, תנאים להוראות בכפוף זה. תקנון הוראות פי על ו/או דין פי על המכירה ביצוע על החלים וההגבלות לתנאים כפופה וחסד מנוחה של ההזמנות קטלוגב מוצרים רכישת

 המתבקשים הפרטים את ומסרו לשירות ההרשמה תהליך את שהשלימו בתנאי ,וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב מוצרים לרכוש רשאים תקף, ישראלי אשראי בכרטיס כדין המחזיקים

 במהלכו.

 לגרוע מבלי השירות. באמצעות מוצרים בעבר הזמין אם וגם שהיא סיבה מכל וזאת -  וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב מוצרים לרכוש מסוים ללקוח לאפשר שלא רשאית, וחסד מנוחה

 הבאים: מהמקרים אחד בכל  וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב עסקאות לבצע זכאותכם את לבטל וחסד מנוחה רשאית לעיל, מהאמור

 שגויים; פרטים במתכוון מסרתם  וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב ההרשמה בעת 

 וספקיה לקוחותיה לרבות כלשהם, שלישיים בצדדים או וחסד, במנוחה או  וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב לפגוע עלולים או הפוגעים מחדל, או מעשה של ביצוע 
 וחסד; מנוחה של

 מעשה של ביצועו לעודד או לסייע להקל, לאפשר, כדי או ישראל מדינת דיני פי-על חוקי בלתי מעשה לביצוע  וחסד מנוחה ההזמנות קטלוג בשירותי שימוש 
 כזה;

 וחסד. מנוחה שתציע אחר מקוון שירות כל של תנאיו או זה הסכם תנאי הפרת 

 הרגיל המועד שחלף למרות נפרע, שטרם הרשת( מחנויות באחת מקניה הנובע חוב )לרבות עימה הקשורות לחברות או וחסד למנוחה כספי חיוב קיום 
 לתשלומו;

 כלשהי. בדרך לשימוש הוגבל או נחסם עסקה לבצע מבקשים אתם באמצעותו האשראי כרטיס 

 פי על לרכושו ורשאים בוגרים שאתם מאשרים אתם כזה מוצר נתהזמ בעת .שנים 18 מעל גילם אשר ללקוחות ורק אך מותרת טבק ומוצרי סיגריות אלכוהוליים, משקאות רכישת

 חוק.

 

  

  וחסד: מנוחה ההזמנות קטלוגל ההרשמה

 

  

 כרטיס פרטי ועוד(, אתכם ההתקשרות דרכי כתובת, זהות, תעודת מספר שם, )כגון שונים אישיים פרטים השאר, בין למסור, תתבקשו וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגל ההרשמה בעת

 ומלאים. מדויקים נכונים, פרטים רק למסור עליכם האשראי,

  

 

 

  

 :מוצרים

 

  

 ההזמנות קטלוגב למכירה הוצע מסוים שמוצר העובדה כן, על אשר .וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב המוצרים ןומגוו היצע את עיניה, ראות לפי עת, בכל לשנות רשאית וחסד מנוחה

 אינה אולם וסוגיהם, המוצרים ומגוון היקף את להגדיל כדי תפעל וחסד מנוחה בעתיד. גם וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב למכירה שיוצע מבטיחה אינה כלשהו במועד וחסד מנוחה

  כלל. המוצר את לספק שלא או מסוים ממוצר חלקית כמות לספק הזכות את לעצמה שומרת וחסד מנוחה כלשהם. מינימליים מגוון או זמינות היקף,ל מתחייבת

 ומנוחה המוצר בעמוד ברור ןבציו יזוהו אלה מוצרים מסוים. ספק מתוצרת יהיו כי לדרוש זכאים שתהיו מבלי במלאי, זמינותם פי-על לכם יסופקו מסוימים מוצרים לבכם: לתשומת

 שונה. מתוצרת מוצרים אותם יסופקו שתקבלו שונים שבמשלוחים ייתכן כך, לעת. מעת ולשנותו היצרן זהות את דעתה שיקול לפי לקבוע רשאית וחסד

 הרשת בלבד, יחידות 6-ל כאמור הוגבלו שלא ככל – יו"ב(וכ מים חריפים, )קלים, למשקאות באשר מובהר, מוצר. מכל יחידות 4 - ל המוצרים כמות את להגביל רשאית תהא הרשת

 יחויב יותר, גדולה כמות להזמין תאפשר שהרשת ככל להזמנה(. בקבוקים 8-מ יותר לא )קרי, בלבד  שהוא סוג מכל משקה בקבוקי יחידות 8-ל הכמות את להגביל רשאית תהא

 נוספים. משלוח בדמי הלקוח

  



  . וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב וצריםמ של סיטונאית רכישה תתאפשר לא

 

 

 

 

 

 :החיוב ומועד מחירים

 משלוח. דמי כוללים אינם המחירים חדשים. בשקלים נקובים  וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב המפורטים המחירים כל

 הרשת. ידי על המוצרים ליקוט ביצוע בעת המוצרים מחירי פי על ייקבע הקנייה של הסופי החיוב סכום כי יודגש, 

  

 :משקל לפי הנמכרים מוצרים

 

 

  

 בצירוף ומוצר מוצר כל ליד מפורטים אלה מוצרים מחירי במשקל. תלוי שמחירם בתפזורת, ממתקים או ופירות ירקות כדוגמת רבים, מוצרים תמצאו וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב

 וכד'(. גרם 100 -ל מחיר לק"ג, )מחיר המחיר מתייחס אליה המשקל יחידת

 המוצרים משקל פי-על ייערך הסופי החשבון בפועל. לכם שיסופק המשקל לבין שהוזמן המשקל בין סבירה סטייה תיתכן משקל לפי המסופקים במוצרים הדברים, מטבע

 הזמנתכם(. בעת שציינתם המבוקש, המשקל פי-על בהכרח )ולא בפועל

 משקלן ואת לקבל שברצונכם היחידות מספר את לבחור תתבקשו ההזמנה בעת וכיו"ב(. מלונים אבטיחים, ל,)למש שלמות ביחידות מסופקים משקל לפי הנמכרים מהמוצרים חלק

 בפועל. לכם שתסופק היחידה משקל פי על ייקבע המוצר מחיר המקורב.

  

 :משלוח דמי

 

  

   ההזמנה. פרטי של הסופי האישור בעת בפניכם יוצגו המשלוח דמי ,משלוח דמי יצורפו הסופי לחשבון

 

  

 :מחירים עדכון

 

  

 למועד מעודכןה מחירה וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב מוצג מוצר כל לצד המוצרים. מחירי לשנות מוקדמת, בהודעה צורך ובלא הבלעדי, דעתה שיקול לפי זכאית, וחסד מנוחה

 ניתן ובנוסף שבוע, מידי בדוא"ל מעודכן קטלוג לקבל ניתן הנ"ל המועד לאחר מעודכנים מחירים לבירור הקטלוג, הדפסת מיום בלבד לשבוע תקף הנ"ל המחיר הקטלוג, הדפסת

  המוצרים. ליקוט מועד הינו המוצר מחיר ייקבע לפיו הקובע המועד ./https://www.menucha.co.il שכתובתו וחסד מנוחה של המקוון באתר מעודכנים מחירים לראות

 מע"מ:

 הדין. לפי חל הוא אם מע"מ כוללים המחירים

  

 :משוער חשבון

 ההזמנה השלמת בעת החשבון למשלוח. ליקוטם בגמר הפריטים מחיר פי-ועל בפועל, אליכם שנשלחו המוצרים, משקל פי-על יחושב הזמנתכם, בגין תחויבו שבו הסופי, הסכום

 שונים מבצעים בגין זיכויים או תוספות מחירים, מעדכון היתר, בין נובע, הדבר הסופי. החשבון סכום לבין זה סכום בין הבדל שיהיה יכול בלבד. משוער חשבון הוא ההזמנות קטלוגב

 וכדומה. משקל לפי הנמכרים צריםמו של במשקל שינוי חלופי, מוצר אספקת ,ההזמנות קטלוגב

 

  

 :להזמנה מינימום סכום

 

  

 שלוש ) ₪ 300 של מינימום סכום על עולה אינו הליקוט( ובטרם  וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב ההזמנה השלמת )בעת הכולל שסכומן הזמנות לספק חייבת תהיה לא וחסד מנוחה

 והרכישה. השימוש בתנאי לבדוק עת בכל תוכלו העדכני המינימום סכום את במבצע, מוצרים כולל אינו נימוםהמי סכום לעת. מעת שייקבע וכפי חדשים(, שקלים מאות

  

 :במבצע מוצרים

 

  

 הלקוח יחויב ללקוח, המוצרים אספקת מועד לפני פג והמבצע במידה המוצרים. אספקת בזמן בתוקף הינו המבצע אם ורק אך מבצע במחירי יחויבו ,ההזמנות קטלוגב במבצע מוצרים

  .המוצר של הרגיל במחיר

 

  

 :התשלום אמצעי

 

  

 תייר כרטיסי למעט בישראל, הפועלות האשראי כרטיסי מחברות אחת ידי על הונפקו אשר בלבד, תקפים אשראי כרטיסי באמצעות תשלום מכבד וחסד מנוחה ההזמנות קטלוג

 .בנוסף שבידכם האשראי כרטיס לסוג בהתאם זאת, מתירות הן שבו אשראי( כרטיס הצגת )ללא חסר במסמך תשלומים ביצוע מתירות הן עוד כל זאת דיירקט, אשראי וכרטיס

 מרחוק עסקאות ולבצע בו להשתמש ורשאים כדין הכרטיס מחזיקי הינכם כי מאשר וכן תוקף, בר דרכון או ישראלית זהות תעודת בעלי להיות עליכם כאמור, תקף אשראי לכרטיס

 חיתום. וללא

 תשלום הסדרי ולהחיל נוספים תשלום באמצעי שימוש להתיר וחסד, מנוחה ההזמנות קטלוגב כלשהו תשלום באמצעי השימוש את להפסיק הזכות את לעצמה שומרת וחסד מנוחה

 מכבד. וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגש התשלום, אמצעי או האשראי כרטיסי סוגי על שונים

  

 התשלום: ומועדי תנאי

 

 

  

 .ההזמנות קטלוגב פניכםל יוצגו האפשרי התשלומים ומספר התשלום מועדי החיוב. ביצוע בעת וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב לנוהג בהתאם יהיו התשלום ועדיומ תנאי

  

 :והנחות הטבות מבצעים,

 

  

 הטבות מבצעים, להפסיק עת בכל רשאית וחסד מנוחה ,ההזמנות וגקטלב להציע רשאית וחסד מנוחה ללקוחותיו. והנחות הטבות קניה,-מבצעי מציע וחסד מנוחה ההזמנות קטלוג

 סל. הנחות ו/או קופונים כפל אין - מבצעים מציעה וחסד מנוחה כך. על מוקדמת הודעה כל לתת צורך בלא לשנותם או להחליפם אלה, והנחות

  

 אחריו יגרור תהיה, אשר סיבתו תהיה במחירה, או הזמנתכם בפרטי שינוי כל וחסד מנוחה תההזמנו קטלוגב והנחות הטבות ממבצעים, ליהנות קנויה זכות לכם אין לבכם: לתשומת

 זכאים תהיו לא במלאי, נמצא לא זה מוצר אולם רכישתו, בגין הטבה לקבלת זכאים והייתם מוצר רכשתם אם לדוגמה, כך, הנחה. או הטבה למבצע, זכאותכם של מחודשת בדיקה

 פחת הזמנתכם סכום אם המקורי; המוצר לרכישת שנלוותה להטבה זכאים תהיו לא במבצע, מזכה שאינו חלופי במוצר במבצע, לוותה שרכישתו ,מוצר החלפתם אם הטבה; לאותה

 אינן הדוגמאות, ההזמנה. מחיר פחת אלמלא לכם מוקנים שהיו הטבה או הנחה למבצע, זכאותכם שתישלל יכול שהזמנתם, מכפי שונה לכם שסופקו המוצרים שמשקל העובדה בשל

 את ולקבל טלפונית לכם להודיע ישתדל וחסד מנוחה של הלקוחות שירות וחסד. מנוחה ההזמנות קטלוגב הטבות או הטבות למבצעים, בזכאותכם האפשריים השינויים את ממצות

 הזמנתכם. בפרטי שינוי עקב תשתנה או תישלל הנחה או הטבה למבצע, שזכאותכם במקרה הנחיותיכם

  

 מביניהם. הזול למוצר וביחס עבור תינתן ההטבה שונה, מחיר בעלי מוצרים מספר משתתפים בהם במבצעים המלאי, גמר עד תקפים המבצעים

  

https://www.menucha.co.il/


 אינם וחסד, מנוחה ותברשת התקפים וכיוצ"ב( קבוצתיים / אישיים הנחה שוברי חברות, לעובדי הטבות )כגון מסוימות קבוצות / לפרטים שניתנות והנחות הטבות מבצעים, בנוסף,

 כאמור. הזכאות בדיקת לשם וחסד, מנוחה למוקד לפנות ניתן מקרה, בכל וחסד. מנוחה באמצעות מוצרים ברכישת למימוש ניתנים

 

  

 :ומשלוח ליקוט

 

  

 את יספק וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב המוענק שירותה כי להבטיח באפשרותנו אין וחסד. מנוחה של הלוגיסטי מהמרכז שליח באמצעות לכם יסופקו שהזמנתם והמצרכים המוצרים

 ההזמנה. פי על המוצרים בליקוט טעויות לרבות אנוש, מטעויות נקי יהיה או דרישותיכם

  

 :שאזלו מוצרים

 

  

 יימצאו שלא מוצרים תספק ולא לספק חייבת אינה וחסד מנוחה המשלוח. יסופק שממנה החנות בידי עת באותה שיימצא והמצרכים המוצרים למלאי כפופה בפועל המוצרים אספקת

 שלא מוצרים בגין מטעמה מי ו/או  וחסד מנוחה כלפי דרישה או תביעה טענה, כל לכם תהיה לא אך בפועל. יסופקו שלא מוצרים עבור תחויבו שלא מובן במרלו"ג הליקוט בעת

 של הלקוחות שירות מוקד ייעשה החנות, שבידי במלאי נמצא אינו שהוא התברר הליקוט ובעת דוחס מנוחה ההזמנות קטלוגב מוצר הזמנתם תמורתם(. חיובכם אי )למעט סופקו

 מקרה כל לגבי הוראותיכם את למסור תתבקשו  וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב הרישום בתהליך המוצר. להחלפת מראש הסכמתכם את לקבל כדי אליכם לפנות מאמץ  וחסד מנוחה

 למוצרים באשר הערות ההזמנה במהלך לצרף תוכלו כך לצורך שהיא. כפי הזמנתכם את לספק כמובן, תשתדל, וחסד מנוחה קשר. אתכם ליצור ותהשיר מוקד בידי יעלה לא שבו

 חוסר. של במקרה לקבל מעוניינים שתהיו דומים, או חלופיים

  

  

 :אריזה

 

  

 לקיומם בכפוף (,Is As) שהוא כפי במצבם לכם יסופקו שהזמנתם והמצרכים המוצרים וחסד. מנוחה בידי תמצא עת שבאותה אחרת סבירה אריזה בכל או בשקיות, ייארזו המוצרים

 למשלוח. המוצרים ליקוט בעת הרלבנטית החנות במלאי

  

 :אספקה מועדי

 

  

 אספקה תאריך גם וחסד. מנוחה ההזמנות קטלוגב למסור תתבקשו ההזמנה, בעת המשלוח. פרטי בטופס שיפורט למען או ההרשמה במועד ידיכם על שיימסר למען, יסופקו המוצרים

 יוכלו וחסד מנוחה ששליחי כדי בכתובת מטעמכם מי או נוכחים להיות עליכם זה במועד .ההזמנות קטלוגב המפורטים האספקה חלונות פי -על לאספקה, השעות ותחום מבוקש,

 לידיכם. ההזמנה את למסור

  

 אם הבית, לדלת בסמוך יושאר או עת באותה במקום נוכח שיהיה מי לידי יימסר שהמשלוח בזאת מסכימים אתם מטעמכם מי או במקום םנוכחי תהיו לא המשלוח אספקת בעת אם

 בגין שיתרחשו ליקוי או שבר קלקול, לאובדן, כלשהי באחריות תישא לא וחסד מנוחה בלבד. עליכם תחול תפוגתם, ומועד המוצרים לטריות זה, במקרה האחריות, נוכח. אינו איש

 האיסוף. בתחנת או מענך לדלת בסמוך המוצרים השארת

  

 המשלוח: בדיקת

 

  

 אודות בירור או שאלה בכל השליח. את לעכב בלי למשלוח, בצמוד לכם שתימסר לחשבונית והן להזמנה הן ולהשוותו קבלתו לאחר מיד המשלוח תכולת את לבדוק מתבקשים הנכם

 האספקה. ממועד שעות 24 תוך ל"אבדו או בטלפון וחסד מנוחה ההזמנות קטלוג של הלקוחות שירות מוקדל לפנות תוכלו שסופקה ההזמנה

  

 :וביטולים שינויים

 

  

 לשנות תוכלו ומתי אופן באיזה קובעות הבאות ההוראות כאמור. שינויים לבצע ניתן רגע בכל לא לבטלה. ואף הזמנתכם פרטי את לשנות לכם לאפשר מאמץ עושה וחסד מנוחה

 שירות למוקד לפנות או/ו האיסוף תחנת לאחראית לפנות יש כאמור לשינוי בקשה כל ההזמנה. את כליל לבטל ואף שהזמנתם ומוצרים פריטים לבטל או להחליף משלוחים,

 .m1700500782@gmail.com אלקטרוני בדואר או 782-500-700-1 בטלפון  וחסד מנוחה של הלקוחות

 

 

 

 

 :ההזמנה משלוח לפני

 

  

 הליקוט, תהליך שהחל מרגע שביצעתם. השינויים את לתשלום החשבון ישקף זה במקרה שהזמנתם. והמצרכים המוצרים ליקוט למועד עד לבטלה או הזמנתכם לשנות רשאים הנכם

 לבטלה. או הזמנתכם פרטי את לשנות תוכלו לא

 

 

  

 :עצמי איסוף

 

  

 :בלבד להלן המפורטות האיסוף מתחנות ההזמנה של עצמי איסוף

 

 

 

 

 

 

 

 ואיסוף אספקה מועד מייל נייד האחראי שם האיסוף תחנת כתובת היישוב

 21:00-16:00 – רביעי ימי  2988-492-054 ברוך נתי 8/2 אדם שדרות בנימין גבע

      

      



 לעת מעת עצמי באיסוף ההזמנה עלות את לשנות הזכות לעצמה שומרת וחסד מנוחה "(.עצמי באיסוף הזמנה עלות)" להזמנה ₪ 8.90 של בסך חיוב בתוספת הינו העצמי האיסוף

 הבלעדי. דעתה לשיקול בהתאם

  

 .ההזמנות קטלוגב המפורטים )חלונות( האיסוף למועדי ובכפוף בהתאם ההזמנה בגמר יצוין אשר האספקה במועד המוצרים של עצמי איסוף לתאם בלבד הלקוח באחריות

 לוקטו. שהזמין המוצרים כל כי לוודא, מנת על לסניף, הגעתו לפני דק' 30 האיסוף, תחנת עם טלפוני קשר ייצור הלקוח

 כלשהן תביעות ו/או טענות ו/או בדרישות לבוא המשלוח, אספקת לאחר רשאי, יהיה לא הלקוח במלואו. המשלוח לאספקת ואישורו כהסכמתו הדבר ייחשב ידו על המוצרים באיסוף

 לברר מנת על לסניף להגיע יצטרך הלקוח המוצרים, ולאספקת להזמנה בהתייחס כלשהן טענות יהיו שללקוח וככל לעיל, מהאמור לגרוע מבלי זה. משלוח בגין וחסד מנוחה כלפי

 טענותיו.

  

 פעל לא והלקוח ככל יותר, מאוחר אספקה מועד לתיאום  21:00 השעה עד האיסוף תחנת אחראית עם קשר ליצור מחוייב הלקוח עצמי, לאיסוף האספקה במועד הגיע לא הלקוח

 כל ללקוח יהיה ולא ₪ 15 בסך ההזמנה בעלות יחוייב והלקוח ההזמנה לביצוע אחראית תהיה לא החברה שכזה. מועד לתאם אפשרות התחנה לאחראית שאין ו/או חדש מועד לתאם

 זה. בעניין טענה

  

  

 ולאחר ההזמנה בוצעה ממנו האשראי כרטיס לבעל רק יתאפשר עצמי איסוף אושרה. שההזמנה לאחר יתאפשר ולא הקנייה בעת לכך מפורש ציון ידי על רק יתאפשר עצמי יסוףא

 . הזהות ותעודת הזמנה אישור טופס האשראי, כרטיס הצגת

  

 :פרטיות

 

 

 

 קטלוג של המידע במאגר להיכלל המשתמש הסכמת מהווה ההזמנות קטלוגב שימוש .700062875 על פי דין ומספרו אגר מידע שנרשםנו מיה קטלוג ההזמנות מנוחה וחסד

 .המידע במאגר יישמרו ההרשמה ביצוע בעת הנמסרים האישיים הפרטים וחסד, מנוחה ההזמנות

 אלו. פרטים מסרתם לא אם הזמנתכם את לספק תוכל לא וחסד מנוחה זאת עם בלבד. ברצונכם תלויה ומסירתם וחסד למנוחה אלו פרטים למסור החוק לפי חייבים אינכם

  

 קטלוגב שקראתם פרסומות או מידע שרכשתם, מוצרים צרכיכם, שלכם, הקניה הרגלי אודות מידע ההזמנות קטלוגב השימוש בעת לאסוף הזכות לעצמה שומרת וחסד מנוחה

 אחר. מידע וכל אתכם ששימשו התשלום אמצעי כם,את שעניינו ההצעות בהם, שצפיתם העמודים ,ההזמנות

  

 מנוחה דין. כל והוראות להן( הסכמתכם את אישרתם )אם והרכישה השימוש תנאי מגבלות פי-על לצרכיה בו להשתמש רשאית והיא במאגריה שייאסף המידע תשמור וחסד מנוחה

 להלן: המפורטים במקרים למעט ,ההזמנות קטלוגב פעילותכם בעת נאסף ואשר אישית, אתכם המזהה ומידע האישיים פרטיכם את שלישיים לצדדים תעביר לא וחסד

 וחסד מנוחה ההזמנות קטלוג באמצעות ביצעתם אם או וחסד מנוחה לבין ביניכם כםהס כל או ההזמנות קטלוגב השימוש תנאי הוראות את שהפרתם במקרה, 
 ;כאלה פעולות לבצע ניסיון או לדין בניגוד פעולות עמה, בקשר או

 אחר; דין כל פי-על מתבצעת הפרטים שמסירת או שלישי לצד אודותיכם המידע או פרטיכם את למסור לה המורה שיפוטי צו וחסד מנוחה בידי התקבל אם 

 וחסד; מנוחה לבין ביניכם יהיו, אם משפטיים, הליכים או דרישה תביעה, טענה, מחלוקת, בכל 

 וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב שעשיתם השימוש בעקבות שנאסף המידע ואת פרטיכם את להעביר - לכך מסכימים ואתם - רשאית תהיה וחסד מנוחה  
 זה; הסכם הוראות לפי רק זה במידע תשתמשנה שהן ובלבד וחסד, מנוחה מקבוצת אחרות לחברות

 חדש תאגיד לאותו להעביר זכאית תהיה היא אחר, תאגיד סגרתבמ וחסד מנוחה ההזמנות קטלוג פעילות את או פעילותה את תארגן או תמזג וחסד מנוחה אם 
 זה; בהסכם הפרטיות סעיפי הוראות את עצמו על יקבל תאגיד שאותו ובלבד וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב אודותיכם שנאגר המידע מן העתק

 מידע של וניתוח הפקה לצורך וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב השימוש בעת אודותיכם שייאגר מידע ובכל ההזמנה בעת שמסרתם אישיים בפרטים להשתמש רשאית וחסד מנוחה

 סטטיסטיים נתונים למסור רשאית תהיה וחסד מנוחה לכך. המפורשת הסכמתכם את מביעים הנכם אלה תנאים ובאישורכם לפרסומות, והן למבצעים הן ישיר, לדיוור וכן סטטיסטית

 אישי. באופן אתכם מזהים או אישית אליכם מתייחסים הנתונים שאין ובלבד שלישיים, לצדדים ואחרים

  

 ההזמנות קטלוגב שהיתם זמן כמה אתכם, שעניינו התכנים צפיתם, שבהן המודעות בפניכם, שהוצגו המוצרים הדפים, אודות מידע ייאסף וחסד, מנוחה ההזמנות קטלוגב השימוש בעת

 לפרטיכם ישויך לא המידע זה במקרה בלבד. כללי סטטיסטי אופי בעל יישא שייאסף המידע להזדהות, מבלי ,ההזמנות קטלוגב מבקרים רק אתם אם בו. ביצעתם פעולות ואילו

 בו. לקנות בחרתם אם  וחסד מנוחה של המחשב במערכות השמורים האישים,

 

 

  

 במידע: לעיין זכות

 

  

 כי ומצא שעליו במידע שעיין אדם מידע. במאגר המוחזק שעליו במידע אפוטרופוסו, ידי על או ב"כ ידי על או בעצמו לעיין זכאי אדם כל ,1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק פי-על

 באופן למבקש כך על להודיע עליו זו, בקשה למלא סירב המאגר בעל אם למחקו. או המידע את לתקן בבקשה המידע מאגר לבעל לפנות רשאי מעודכן, או ברור שלם, נכון, אינו

 השלום משפט בית לפני לערער המידע מבקש רשאי מידע, למחוק או לתקן סירוב הודעת ועל עיון לאפשר מידע מאגר בעל של סירובו על החוק. שמכוח בתקנות שנקבעו ובדרך

 בתקנות. שנקבעו ובדרך באופן

  

 ששמותיהם אדם בני של יותר או אחד אפיון פי על שנקבעה ן,אוכלוסי לקבוצת השתייכותכם על בהתבסס אליכם, אישית פניה לצורך משמש וחסד מנוחה שבמאגרי המידע אם

 המידע. ממאגר יימחק אליכם המתייחס שהמידע בכתב לדרוש 1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק פי-על זכאים אתם אז כי "(,מסחרית בהצעה פניה)" במאגר כלולים

  

 פעולות תיעוד לרבות - עסקיה ניהול לשם וחסד מנוחה הדרוש מידע לעיל. כאמור מסחריות בהצעות יכםאל לפנות כדי רק לה הדרוש המידע את רק זה במקרה תמחק וחסד מנוחה

 כי הודעה תקבלו לא יום 30 בתוך אם אליכם. פניות לצורך עוד ישמש לא אך דין, פי-על וחסד במנוחה להישמר יוסיף -  וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב שביצעתם ואחרות מסחריות

 כאמור. לפעול וחסד למנוחה שיורה כדי החוק, שמכוח בתקנות הקבוע באופן השלום משפט לבית לפנות זכאים תהיו זה, סעיף פי-על נמחק אכן למחוק וחסד מנוחה שהשנתבק המידע

  

 :מידע אבטחת

 

  

 עבירה מהווה וחסד מנוחה של או וחסד מנוחה של המחשב מערכותל חדירה . וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב הנמסר המידע לאבטח כדי מתקדמים הגנה מנגנוני מיישמת וחסד מנוחה

 למחשביה, חדירות מפני מוחלטת חסינות להבטיח יכולה אינה וחסד מנוחה ממוחשב, מידע מאגר כבכל זאת, עם מאסר. שנות חמש עד עונשה אשר ישראל, מדינת חוקי לפי פלילית

 מנוחה שנוקטת האבטחה אמצעי למרות אם וחסד. מנוחה ההזמנות קטלוג את המשמשות המחשב מערכות לפעילות רעותוהפ שיבושים או מידע חשיפת כאלה, לחדירות ניסיונות

 כלפי דרישה או תביעה טענה, כל לכם תהיה לא לרעה, בו להשתמש או - אודותיכם שנאגר מידע לרבות - וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב למידע לחדור שלישי צד בידי יעלה וחסד

 מטעמה. מי ו/או וחסד מנוחה

  

 אלה, מחשב במערכות פרצות או גישה נתיבי אחר לסרוק וחסד, מנוחה ההזמנות קטלוג או וחסד מנוחה למחשבי כדין שלא לחדור המיועדת פעולה כל תבצעו לא כי מתחייבים אתם

 לעיל. כאמור בפעולות לסייע או שבו והמידע ההזמנות קטלוגה על המגנות ההצפנה או האבטחה מערכות את לפצח

  

 מכך או בסודיות, והסיסמה המשתמש שם את שמרתם שלא מכך הנובע זה, במידע לרעה שימוש לכל או שלכם, המשתמש פרטי לחשיפת אחריות בכל תישא לא וחסד מנוחה

 אלה. בתנאים לץכמומ תכופות, לעיתים סיסמאותיכם את עדכנתם שלא מכך או שלישי לצד אותם שמסרתם

  



 :אחריות

 

  

 שהוא כפי ההזמנות קטלוגה אל אותו מזינה והיא המוצרים מיצרני וחסד מנוחה מקבלת מחירם, למעט וחסד, מנוחה ההזמנות קטלוגב למכירה המוצעים המוצרים בדבר מהמידע חלק

(IS AS.) טעות או הטעיה חוסר, התאמה,-אי לכל באחריות תישא לא והיא בפועל, המוצרים כונותלת התאמתו או דיוקו שלמותו, המידע, מהימנות את בודקת אינה וחסד מנוחה 

 לתיאורם. או לצורכיכם התאמתם או לטיבם בקשר או במידע הכלולים

  

 לנגד מוצגות שהתמונות העובדה בגלל השאר בין במציאות, מראהו לבין בתמונה המוצר מראה בין ושינויים הבדלים ייתכנו בלבד. להמחשה מיועדות ההזמנות קטלוגב התמונות כל

 המחשב. מסך גבי על עיניכם

  

 תמיד חלה לצורכיכם המוצרים התאמת את לבדוק האחריות ודרישותיכם. צורכיכם את יהלמו וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב למכירה המוצעים שהמוצרים מתחייבת אינה וחסד מנוחה

 וחסד. מנוחה ההזמנות קטלוגב המצויים החיפוש במנגנוני נעזרת הרכישה ביצוע לשם אם גם עליכם,

  

 לא או מקולקלים פגומים, היו לכם סופקו אשר שהמוצרים, מכך כתוצאה או באספקה, איחור בשל בעקיפין או במישרין לכם שייגרם נזק לכל אחריות בכל תישא לא וחסד מנוחה

 המוצר. למחיר השווה לסכום מוגבלת וחסד מנוחה אחריות תהיה זה במקרה וחסד. מנוחה של מצידה רבתי רשלנות בשל הפגם ארע כן אם אלא - תקינים

  

 השירות, תכונות בגין מטעמה מי ו/או וחסד מנוחה כלפי דרישה או תביעה טענה, כל לכם תהיה לא (.IS AS) שהוא כפי לשימוש ניתן וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב השירות

 ולדרישותיכם. לצורכיכם התאמתו או מגבלותיו מאפייניו,

  

 לא וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב ירותשהש מתחייבת אינה וחסד מנוחה זאת, עם יחד וחסד. מנוחה ההזמנות קטלוג של פעילותו תקינות על לשמור מאמץ כל עושה וחסד מנוחה

 בקווי או בתוכנה בחומרה, תקלות לרבות - תקלות קלקולים, נזקים, מורשית,-בלתי גישה מפני חסין ויהיה טעויות, וללא בבטחה יתקיים הפסקות, בלא או כסדרו יינתן יופרע,

 התקשורת.

 בהם במקרים שלישיים. מצדדים שיהיה ויכול וחסד ממנוחה שיהיה יכול כאמור מידע של מקורו פרסומי.-חרימס מידע בפניכם יוצג וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב הביקור במסגרת

 או דרישה טענה, בכל מטעמה מי ו/או וחסד למנוחה לבוא תוכלו לא לפיכך האמור, המידע ולדיוק לאמינות לערוב יכולה אינה וחסד מנוחה שלישיים, מצדדים יהא זה מידע של מקורו

 מצדדים מקורו ואשר וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב וחסד מנוחה באמצעות הניתן במידע שימוש או מהסתמכות הנובעים עקיפים או ישירים נזק או הפסד אובדן, בגין התביע

 שלישיים.

  

 ואשר שלישיים צדדים שמפעילים בשירותים, שמופיע מידעה על הסתמכות או משימוש כתוצאה לכם שייגרם אחר, או כספי עקיף, או ישיר נזק לכל אחראית תהיה לא וחסד מנוחה

 .ההזמנות קטלוגב ביקורכם בעקבות או וחסד ממנוחה קישורים באמצעות תגיע אליהם

 

  

 :רוחני קניין

 

  

 צדדים של או בלבד, וחסד מנוחה של רכושה הינם המסחריים, והסודות המדגמים היוצרים, זכויות הפטנטים, לרבות וחסד, מנוחה ההזמנות קטלוגב הרוחני הקניין זכויות כל

 של המחשב קוד וכד'(, המוצרים תיאור המוצרים, רשימות )לרבות בו הנתונים בסיסי וחסד, מנוחה ההזמנות קטלוג של הגרפי עיצובו על היתר בין חלות אלה זכויות שלישיים.

 בהפעלתו. הקשור אחר פרט וכל ההזמנות קטלוגה

  

 מנוחה של המפורשת רשותה קבלת בלא מחשב(-וקוד טקסטים תמונות, מסחר, סימני )לרבות ההזמנות קטלוגה מן כלשהו מידע ולתרגם לשווק למכור, להפיץ, לשכפל, להעתיק, אין

 כאמור. הרשאה שתינתן כלוכ אם מפורשים, הרשאה לתנאי ובכפוף ובכתב, מראש וחסד

  

 בפרטים או בו המופיעים המוצרים ברשימות וחסד, מנוחה ההזמנות קטלוגב הנתונים בבסיס וחסד, מנוחה ההזמנות קטלוגב המתפרסמים בנתונים מסחרי שימוש כל לעשות אין

 וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב המתפרסמים כלשהם בנתונים להשתמש אין .ובכתב מראש וחסד מנוחה של הסכמתה קבלת בלא וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב המתפרסמים אחרים

 נאסר זה בכלל תינתן(. )אם הסכמה אותה לתנאי ובכפוף ובכתב מראש וחסד מנוחה של הסכמתה את לקבל בלא כלשהו, אחר בשירות או אינטרנט ההזמנות קטלוגב הצגתם לצורך

 קטלוגה את להציג אין מסחרית. במסגרת או מסחרי באופן ברבים כאלה נתונים להפיץ או וכיו"ב ,Robots Crawlers מסוג תתוכנו באמצעות ההזמנות קטלוגה מן נתונים לאסוף

 בלבד. הבית לעמוד אלא עומק"(, )"קישור בתוכו המצויים לעמודים לקשר ואין סמויה או גלויה (,Frame) מסגרת בתוך ההזמנות

  

 שם וכן  וחסד מנוחה השם ובכתב. מראש לכך וחסד מנוחה הסכמת לקבלת בכפוף אלא וחסד, מנוחה לו שעיצבה מאלה שונים גרפי ממשק או בעיצוב ההזמנות קטלוגה את להציג אין

 כולם הם - שלה המסחר וסימני וחסד מנוחה של שמה לאו(, אם ובין נרשמו אם )בין  וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב המסחר סימני ,ההזמנות קטלוגה של (name Domain) המתחם

 ומראש. בכתב הסכמתה קבלת בלא שימוש בהם לעשות אין בלבד. וחסד מנוחה של רכושה

  

 :מסחרי שימוש איסור

 

  

 אחרים בפרטים או בו המופיעים והשירותים המוצרים ברשימות ,ההזמנות קטלוגשב הנתונים בבסיס בו, המתפרסמים בנתונים או ההזמנות קטלוגב מסחרי שימוש כל לעשות אין

 ומראש. בכתב וחסד מנוחה של הסכמתה קבלת בלא ההזמנות קטלוגב המתפרסמים

  

 ובשירות: ההזמנות קטלוגב שינויים

 

  

 מנוחה כאמור. פרסומם לאחר לתוקף וייכנסו וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב יפורסמו החדשים התנאים מראש. כך על להודיע בלי אלה, תנאים לעת, מעת לשנות, רשאית וחסד מנוחה

 צורך בלא והכול, - בהם הכרוך אחר היבט וכל בו הניתנים השירותים של וזמינותם היקפם מראהו, השירותים, את הכולל ההזמנות קטלוגה מבנה את לעת מעת לשנות תוכל וחסד

 או בתקלות כרוכים להיות עלולים זה מסוג שינויים מטבעם, .וב המתרחשים והאחרים הטכנולוגיים בשינויים בהתחשב השאר, בין יבוצעו, כאלה שינויים מראש. כך על לכם להודיע

 ביצועם. אגב שיתרחשו תקלות או כאמור שינויים ביצוע בגין וחסד מנוחה כלפי דרישה או תביעה טענה, כל לכם תהיה לא וכיו"ב. נוחות-אי בתחילה לעורר

 

 

 

 :וחסד מנוחה ההזמנות לוגקט שירות הפסקת

  

 את לאגד זה בכלל זכאית וחסד מנוחה הבלעדי. דעתה שיקול ולפי עת בכל וזאת כליל, לבטלו או וחסד מנוחה ההזמנות קטלוג שירות את זמני באופן להפסיק רשאית וחסד מנוחה

 הבעלות. העברת מעצם ייפגעו לא זה הסכם פי על שזכויותיכם ובלבד שלישי, לצד וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב הבעלות את להעביר או נפרדת כחברה וחסד מנוחה ההזמנות קטלוג

 מראש. לכך מסכימים ואתם וחסד, מנוחה ההזמנות קטלוגב הזכויות את שיקבל לתאגיד פרטיכם כל יועברו זה במקרה

 

  

 :ממצים תנאים

  

 עליכם יחולו וחסד מנוחה של הלקוחות למועדון כחברים הצטרפתם אם וחסד. מנוחה ההזמנות קטלוגב כישהר עם בקשר וחסד מנוחה לבין ביניכם המוסכם כל אל ממצים אלה תנאים

 אלו. תנאים יגברו למועדון, ההצטרפות תנאי לבין אלו תנאים בין סתירה של במקרה הנ"ל. למועדון הצטרפותכם בעת ידיכם על שאושרו התנאים גם

  

  

 :ושיפוט דין

 

 בלבד. אביב בתל המוסמכים המשפט בבתי ורק אך נתונה הייחודית השיפוט סמכות בלבד. הישראלי הדין הוא אלה ותנאים וחסד מנוחה ההזמנות קטלוגב השימוש על החל הדין 

 

 

  


