
 רבנות מודיעין, פרווה  -כשר

מארזים מתוקים לראש  
 2018השנה 

 .מתנות שכיף לתת וכיף לקבל... מגוון מחירים...שפע אפשרויות



1 

 ...עוגיות ונשיקות
 הכי מתוק שיכול להיות

קופסת  פלסטיק קשיח תאים  

 :עם מכסה ובתוכה

 עוגיות ראש השנה   3 

 נשיקות מרנג ממותגות לחג 3 

55    ₪ 



מתאחדים לראש   8*8*8בקופסה שקופה 
 ,  עוגייה מעוצבת –השנה 

 נשיקת מרנג ממותגת ומבחנת דבש

!!!  ייחודי

 !!!חדש

 3 2 !!!טעים

    לקופסה₪  35



 מ"ס11*7:הגלויה בגודל

כולל הקדשה אישית  

 ומעטפה אותנטית

35 ₪ 

4 

 ...איזו דרך נפלאה לברך בשנה טובה

 !בשבילכם בול

 

 



.  שנת הלימודים נפתחת עם ראש השנה
 בואו נאחל לילדים שנה נפלאה

עוגיית דף מחברת עם  

עוגיית  , הקדשה אישית

עפרון חייכנית ועוגית  

ארוז  . הכיתה או הגיל

 ₪    30 בצלופן וסרט  

עוגיית עפרון חייכנית  

ונשיקת מרנג ממותגת  

 ".  שנה טובה"

 ארוז בצלופן וסרט  

25    ₪ 

6 
5 



' גר 30מבחנה עם 
 דבש

 עוגיות 
 מעוצבות

דוברה מחזיקה נשיקת  
 "שנה טובה" מרנג 

עוגיית תפוח שניתן 
לכתוב עליה את שם 

 ...המקבל

 נשיקות מרנג

 ...תחשבו בתוך הקופסה

 מבחנת דבש קטנה

7 
8 



 ד"בס

 ..."שירבו זכויותנו כרימון"

 

 מארז רימונים מהמם

 ויוקרתי    

 מארז מהודר בקופסת קרטון גדולה

 :עם 30*19גודל 

 קונפיטורת רימונים

 ל"מ 250שיכר רימונים 

 חליטת רימונים 

 עוגיות מעוצבות רימון 3

 ומסננת תה בצורת קומקום

145 ₪ 

9 



 !?ואולי אוריאו ? עוגיות? מרשמלו

שנה  "שקית בד 

מרשמלו   6עם " טובה

  –ממותג לחג 

28  ₪ 
 :סט עוגיות

 עוגיות  4

30  ₪ 10 

11 

12 

 עוגיות  אוריאו  4

 ממותגות לחג

15  ₪ 



 ד"בס

 ...משהו מתוק מתבשל לחג

13 
 "16סיר בישול גודל 

 '  גר250מעדן  יד מרדכי 

 רכיבי פירות 100%

 דבש' גר 30מבחנה ם 

 עוגיות אוריאו ממותגות 2

 נשיקות מרנג 2

עוגיות מעוצבות בגדלים  3

 שונים

120  ₪ 



 ד"בס

 :סלסלת קש לבנה עם

 ,  מקרונים 6קופסה של 

 ,יפס'עוגיות שוקולד צ 5

 ,נשיקות מרנג 6

 ,  עוגיות מועצבות4 

ורודה  ( ל "מ 100)צנצנת דבש 

 .דבש

115  ₪ 

 ,  מקרונים 6קופסה עם 

 ,  עוגיות מעוצבות3

(  ל "מ 100)צנצנת דבש 

 .ורודה דבש

70  ₪ 

14 
 :סלסלת קש לבנה עם

 ,ספלים 2

 מארז  תה

 ,  מקרונים 6קופסה עם 

 ,יפס'עוגיות שוקולד צ 5

 ,  עוגיות מועצבות2

100  ₪ 

16 

15 

 ...תמיד הולך טוב ליד הקפה, מקרון



 ד"בס

 :עםעל רגל קערת פלסטיק 

 עוגיות שוקולד ציפס  5

 ל"מ 100צנצנת דבש 

 רודה דבש

 מרשמלו ממותג   6שקית בד רטרו עם 

 עוגיות מעוצבות 2

75 ₪   

18 

19 
 " קורנפלקס"קערת 

 ,  עם צנצנת דבש

 ,רודה דבש

 עוגיות מעוצבות בגדלים שונים 3

 50  ₪ 

17 

 , כלי מבד יוטה עם ספל

 ,  עוגיות דובשנית

 מרשמלו ממותג   3

 ועוגייה מעוצבת לבחירה

 60  ₪ 

מגוון  , מגוון מארזים, מגוון אפשרויות
 ?מה לארוז לכם... מחירים



20 
22 

ספלים מלאים  2סלסלת  יוטה עם 

 יפס'בעוגיות שוקולד צ

 ,  ועוגיות דובשנית 

 עוגיות מעוצבת  3

  85  ₪ 

  
  
  
  
  

  
 

 

 מגש קרטון צבעוני ואיכותי  

 עוגיות החג במגוון גדלים  10עם 

110                         ₪ 

 "16סיר בישול גודל 

 '  גר250מעדן  יד מרדכי 

 רכיבי פירות 100%

 נשיקת מרנג גדולה ממותגת

עוגיות מעוצבות בגדלים  3

 שונים

100  ₪ 

21 

מגוון  , מגוון מארזים, מגוון אפשרויות
 ?מה לארוז לכם... מחירים



,  קערות קורנפלקס 4: מגש קרטון צבעוני עם

 ,  חליטת תה, קנקן תה

 ,  צנצנת קטנה של קפה מגורען

עוגיות  , עוגת דבש אישית, ספלים 2

מרשמלו , עוגיות סוכר קינמון, דובשניות

עוגיות  , ממותג בשקית בד רטרו לחג

 מעוצבות לבחירה 

220   ₪ 

 ניתן להרכיב מארזים גדולים בכל סכום

24 

23 

 :  מגש קרטון צבעוני עם
 שקית בד ממותגת  , קנקן תה

,  שנה טובה עם חליטת תה
 ,  ספלים מלאים עוגיות2

 ,עוגה אישית
עוגיות מעוצבות בגדלים   3

 שונים

135 ₪ 

 תבנית פיירקס עם 

 ,  רטבים לתיבול 2

עוגת דבש , שמן זית

 ,אישית עם זיגוג סוכר

,  יפס 'עוגיות שוקולדת צ

עוגיית גלויה עם הקדשה  

,  אישית במעטפה אותנטית

עוגיות מעוצבות  3ו

150 ₪   

25 



 -מדליק ומיוחד, מתוק
 אפשר להוסיף לכל מארז  

 מבחר עוגיות מעוצבות

 (תלוי בגודל)₪   6-35 

בול , עוגיית גלויה עם הקדשה אישית

אכיך וחותמת שנה טובה במעטפה  

 ₪ 35( 7*11עוגייה . )אותנטית

 מקרונים 6קופסה עם 

 25 ₪ 

 עוגיות אוריאו ממותגות לחג

 '  ליח₪  3.5
 מרשמלו ממותג  

 'ליח₪  3 
 נשיקות מרנג  ממותג  

 'ליח₪  2.5 



 ...כדאי וחשוב לדעת

 .כל דברי המאפה ביתיים ונאפים טרי עבורכם•

 

כל המארזים  פרווה בהשגחת הרבנות  •
 מודיעין

 

כל המארזים מודולאריים וניתן לבצע שינויים •
 בתוכנם

 

 .עד גמר המלאי -יש מלאי מוגבל של כלים•

 

 !!!חשוב מאוד להזמין מראש•
 

 כל המארזים יוצאים ארוזים יפה בצלופן וסרט•

 

,  התמונות להמחשה בלבד יתכנו שינויי צבע•
 .וספקי מוצר, צורה

 

   :לפרטים נוספים והזמנות

  054-6356758 –שרית דימבורט   

cakeaway@gmail.com 

www.cakeaway.co.il 

 

 מתוקה ובריאה, בברכת שנה טובה

 ...לו יהי, כל שנבקש

 שרית   


