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חלפיניו | בצל | פטריות | ארטישוק | עגבניה | זיתי קלמטה | תירס ₪ 5

המטבח שלנו אינו סביבה סטרילית מכל סוגי האלרגנים ,למי שיש אלרגיה כלשהי אנא יידעו את המלצר.ית .תודה רבה!

