
מהדריןפסחכתובתשם אתר הסעדהמהדריןפסחכתובתשם אתר הסעדה

1COFIZאסתר המלכה 16 לחם בוכרי70√רזיאל דוד 1 קניון עזריאלי√
2Mr Pretzel Ramlaהיצירה 8 לחם משנה71√רזיאל דוד 1 קניון עזריאלי√
3NEW DELI אחימאיר אבא 15מאנצ'י טוסט72רזיאל דוד 1 ניו דלי√
4YOU 45 חיטמן עוזי 44 מאפה הכהנים73√ הרצל
√רזיאל דוד 1 מאפה נאמן74שלום עליכם 16 א.א.קייטרינג5
√אחימאיר אבא 3 מאפייה בוכרית75√קלוזנר 10 אביה אירועים6
√המעפילים 27 מאפיית אמסיס76 הרצל 60 אביקו7
ז'בוטינסקי 15 שוק מאפיית אמסיס-שוק 77√היצירה 21 אולמי אליסון8
ביאליק 5 מאפיית ביאליק78היצירה 114 אולמי אמביינטה9

המעפילים 5 מאפיית יסמין79קהילת דטרויט 6 אולמי אשר10
√רזיאל דוד 18 מאפיית פיתות מישאל80 הרצל 69 אולמי הוד11
√היצירה 110 מונטה קרלו81היצירה 10 אולמי לאונרדו12
√ ויצמן 3 מזנון בית המשפט82קהילת דטרויט 1 אולמי קליפסו13
לוי אליהו סלם 12 מזנון לילנטל83מבצע יונתן 8 אומנות הבאגט14
הר עצמון מזנון פוליבה84√רזיאל דוד 1 קניון עזריאליאושי אושי15
√היצירה 8 מטעמי שולחן ערוך85√אסתר המלכה 19 אטליז דהן16
דרור 4 מייטוס86√ז'בוטינסקי 5 אטליז דנינו17
√ הרצל 43 מייק בורגר87√ז'בוטינסקי 12 אטליז האוזי18
ברלב חיים 7 מיסטר פיצה88√המעפילים 5 אטליז טרבלסי19
√צהל 2 מן הארץ89√ז'בוטינסקי 5 אטליז לוי20
√רזיאל דוד 18 מסעדת ירושלים90√הולצברג שמחה 16 אטליז מרדכי21
 הרצל 108 מסעדת צ'יקו ביס91√ז'בוטינסקי 4 אטליז סרור22
 הרצל 45 מפגש האש הרמלאי92√אחימאיר אבא 13 אטליז עמנואל23
 הרצל 87 מפגש שירה'לה93√עמיחי 8 אטליז פופוביץ בשפע24
ז'בוטינסקי 11 מפעל בשר אטליז דהן94√הצנחנים 15 אטליז תמרה25
√רזיאל דוד 1 קניון עזראלי מקדונאלדס95√ברלב חיים 10 אטליז תמרה רחוב ברלב 2610
√ הרצל 91 מקדונאלדס קרית הממשלה96 הרצל 87 באגט הזהב של גרשון27
√היצירה 10 ניחוחות ארגמן97יוספטל גיורא 31 בונז'ור טורטינו28
√ הרצל 114 סביח השרון98ז'בוטינסקי 8בארכה29
ביאליק 2 סיגליס99√√צופית 40 בורגרנץ'30
√√אזור התעשיה סלטי שמיר100ז'בוטינסקי 3 בורקס טורקי  - בבא31
 הרצל 23 סנדוויץ' בר101ז'בוטינסקי 10 בורקס סיסו32
√אזור התעשייה א' עדן102√אסתר המלכה 19 בית הבוטן33
ז'בוטינסקי שוק עוגיות הדבש103√ז'בוטינסקי 18 בית הבשר34
√היצירה 21 עוף אנש ליובאוויטש בעמ104√ז'בוטינסקי 46 שוק בית הפיסטוק35
√ז'בוטינסקי 5 עידן ירקות105 הרצל 87 בית מאפה יהודה36
אזור התעשיה פוליבה106√ הרצל 92 בית מאפה שירת הלחם37
דוכיפת 1 פינת מן107אסתר המלכה 19 בשרים על האש-דהן38
 הרצל 23 פיצה אפרים108פשוש 2 ג'נרל מילס ישראל בעמ39
√ ויצמן 9 פיצה בועז109√√רזיאל דוד 1 גלידת אלדו40
√אדרת 1 פיצה האט110בעל שם טוב 1 דאבל ביס41
 ויצמן 49 פיצה מנהטן111√הצנחנים 15 דגים סולימנוב42
√√רזיאל דוד 1 פיצה עגבניה112√רשי 5 דוקטור לימון ו/או לימונרו43
ברלב חיים 7 פיצה צ'מפיון113√ז'בוטינסקי 3 הבורקס הטורקי האורגינל44
√יוספטל גיורא 31 פיצה שמש114חיטמן עוזי 44 הום בורגר45
√ז'בוטינסקי 13 פיצוחי שאדי115ההגנה 44 תחנת דלק פז עוקף הטוסטידה46
√חיטמן עוזי 44 פיצריית האומנים116רזיאל דוד 38 היכלי אמדאוס47
הרצל 45פלאפל סוף הדרך117 הרצל 57 המאפים של אנט48
קלוזנר 10 פלאפל ציונה118√√תקומה 5 המשביע תעשיות מזון לתעופה בעמ49
√היצירה 8 פלאפל שולחן ערוך119ברלב חיים 3 העוגיות של סימה50
√סוקולוב 21 פלדמן - קצביית בוטיק120 הרצל 104 הפלאפל51
√רזיאל דוד 1 צ'וקה121שלמה המלך 3 הפריקסה הסנדוויץ הטוניסאי52
√ז'בוטינסקי 13 קונדיטוריה בית יוסף122 הרצל 50 הרצל 5350
√השריון 6 קונדיטוריה סמי123צהל 1 השוארמה של יוסי54
ז'בוטינסקי 3 קונדיטוריה שרעבי124√קרית הממשלהויקטורי55
√ הרצל 91 קופיקס125דמארי שושנה 16 זה מה יש מתוקים56
√√צופית 40 קפה  קפה126√חטיבת קריתי 10 זיוה עוגות ועוגיות57
√√רזיאל דוד 1 קפה גרג127√אדרת 1 חומוס פאפא58
√√רזיאל דוד קפה קפה-עזריאלי128√ז'בוטינסקי 6 חמוצי כרמל59
√√רזיאל דוד 1 קקאו129√ז'בוטינסקי 17 חמוצי כרמל60
√אזור תעשייהרוקחמן בעמ-מן ופלים130√ז'בוטינסקי 11 שוק חמוצי כרמל61
לוי אשכול 8 רותה קייטרינג בוטיק131√ז'בוטינסקי 15 חמוצי כרמל ובניו62
√רזיאל דוד 1 קניון עזריאליריבאר132√הולצברג שמחה 16 חצ'אפורי 63
 הרצל 91 שולץ133קלוזנר 4 טבון המזרח64
√צופית 40 שופרסל ביג134 הרצל 54 יאמי יאמי65
√אזור התעשיה שופרסל דיל135√הרמא 2 יוחננוף66
√רזיאל דוד 1 שופרסל דיל קניון עזריאלי136√קלוזנר 10 יינות ביתן67
קהילת דטרויט 6 שיפוד 137FIX√אחימאיר אבא 1 יינות ביתן-צפון68
√ הרצל 66 שיפודי שמש138 הרצל 54 לה טורטיה בר69
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