
 

 
 

 מחירון קבוצות ואירועים
 

 מחיר ערב מחיר צהריים  שם התפריט

₪   ג'וזף סטנדרט 95    ₪ 100  

₪   ג'וזף פינוק 115    ₪ 120  

 מהחשבון. 12%*התפריטים כוללים מע"מ ואינם כוללים שירות בסך 

 נא  למלא את טופס הזמנת האירוע במלואו ולשלוח חתום אל המסעדה

סוג האירוע___________מס פקס _____________  טלפון/נייד ________________ ____ _________שם המזמין   

__________מספר נייד______     ______________ איש קשר ביום האירוע   ____/____/____ תאריך  האירוע   

______________________שם וטלפון הנהלת חשבונות  __________  שעת הגעה ____________ מספר סועדים   

חשבונית על שם ________________ כתובת למשלוח חשבונית _______________ או דוא"ל_________________    

מאשרים/ לא מאשרים/ ע"ח המבקש. -אקסטרות   

 העברה בנקאית ואוצ'ר/ מזומן ליום האירוע/-שקמזומן / אשראי /    -נא להקיף בעיגול את אמצעי התשלום - אופן התשלום 
 דבלב 30שוטף + כל התשלומים בהקפה משולמים לפי                                                                                                                                                                           

 המשולמת בהקפהנכנס לחשבונית  /נכנס לחשבונית המשולמת בהקפה לא: משולם במקום שירות %12תשלום  

 ג'וזף במידה ומשלמים בצ'ק, יש להקפיד לרשום את הצ'ק לפקודות  

 402 -מס' סניף  388065 -מס' חשבון ג'וזף -שם החשבון 20פרטי חשבון להעברה בנקאית: בנק מזרחי טפחות 

 מסך האירוע עבור אובדן הכנסה באותו תאריך. 50%שעות לפני מועד האירוע יחויב המזמין בדמי ביטול של  72ביטול האירוע   *

 מסך האירוע עבור אובדן הכנסה באותו  תאריך. 100%פחות יחויב המזמין בדמי ביטול של שעות קודם האירוע או  24ביטול האירוע עד  *

 שעות לפני האירוע.  24על שינוי במספר האורחים או בתפריט יש להודיע למנהל המסעדה עד  *
 יש לקבל אישור מהמסעדה לשינויים.* 

 ע ולא פחות מהמינימום בהזמנה.החיוב ייקבע על פי מספר האורחים שנמסר למנהל עד שעה לפני האירו

_________________________________________________________________________: _____הערות  

0091:תפריט ערב החל מהשעה   

 תוספת בירה מהחבית:
₪  18 - כוס ייןבירה /  1/3*   

₪  26 -בירה מהחבית    1/2 * 

_____________ החברה חותמת_____________ חתימה   _______________  שם המזמין ____/_____/תאריך   

     054-9419822 -מנהל אירועים-רפי__                     _____________ חתימת המדריך     _כמות אנשים ___

 
פקס /מיל חתום. אינה מאושרת ללא קבלתשימו לב! ההזמנה   

5703077-02בבקשה למלא את כל הפרטים בטופס ולפקסס למספר   

refaelrb.23@gmail.co

mm 

 

 

האירוע( ם)למילוי ע"י המדריך ביו  

mailto:orenagami@gmail.com
mailto:orenagami@gmail.com


 

 

 

 

" Josef Standard " 

Starter: 

*crispy chicken wings in chili, soy and honey sauce with sesame seeds 

******* 

Table center main course 

Choice of 4 dishes from the menu: 

*Angus burger 

*Mexican burger 

*Chicken fingers 

*Cuban cigar 

*Hot chicken strips salad 

*Hot portobello mushroom salad 

*Veggie/Vegan burger 

******* 

Side dishes (Table center): 

"Bistro style" French fries/ Josef salad with Vinaigrette dressing 

******* 

Soft drinks (Table center): 

Sprite zero, coca cola, lemonade, water 

******* 

Dessert: 

Homemade Malabi with rosewater, almonds & coconut 

******* 

Hot drinks (On the house): 

Turkish coffee/mint tea 



 

" Josef Deluxe "  

Starters: 

* crispy chicken wings in chili, soy and honey sauce with sesame seeds 

*American style crispy onion straws *asian salad topped with sweet potato chips    

******* 

Table center main course: 

Choice of 4 dishes from the menu: 

*Angus burger 

*Mexican burger 

*Chicken fingers 

*Cuban cigar 

*Hot chicken strips salad 

*Hot portobello mushroom salad 

*Veggie/Vegan burger 

******* 

Side dishes (Table center): 

"Bistro style" French fries/ Josef salad with Vinaigrette dressing 

******* 

Soft drinks (Table center): 

Sprite zero, coca cola, lemonade, water 

******* 

Dessert: 

Homemade Malabi with rosewater, almonds & coconut 

Hot chocolate souffle served with vanilla ice cream 

******* 

Hot drinks (On the house): 

Turkish coffee/mint tea 


