מחירון קבוצות ואירועים
שם התפריט

מחיר צהריים

מחיר ערב

ג'וזף סטנדרט

₪ 95

₪ 100

ג'וזף פינוק

₪ 115

₪ 120

*התפריטים כוללים מע"מ ואינם כוללים שירות בסך  12%מהחשבון.
נא למלא את טופס הזמנת האירוע במלואו ולשלוח חתום אל המסעדה
שם המזמין _____________ טלפון/נייד ________________ מס פקס _____________ סוג האירוע___________
תאריך האירוע ____ ____/____/איש קשר ביום האירוע ______________

מספר נייד________________

שעת הגעה ____________ מספר סועדים __________ שם וטלפון הנהלת חשבונות ______________________
חשבונית על שם ________________ כתובת למשלוח חשבונית _______________ או דוא"ל_________________
אקסטרות -מאשרים /לא מאשרים /ע"ח המבקש.
אופן התשלום  -נא להקיף בעיגול את אמצעי התשלום -מזומן  /אשראי  /שק-מזומן ליום האירוע /ואוצ'ר /העברה בנקאית
כל התשלומים בהקפה משולמים לפי שוטף  30 +בלבד

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

המשולמת בהקפה

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

פרטי חשבון להעברה בנקאית :בנק מזרחי טפחות  20שם החשבון -ג'וזף מס' חשבון 388065 -מס' סניף402 -
* ביטול האירוע  72שעות לפני מועד האירוע יחויב המזמין בדמי ביטול של  50%מסך האירוע עבור אובדן הכנסה באותו תאריך.
* ביטול האירוע עד  24שעות קודם האירוע או פחות יחויב המזמין בדמי ביטול של  100%מסך האירוע עבור אובדן הכנסה באותו תאריך.
* על שינוי במספר האורחים או בתפריט יש להודיע למנהל המסעדה עד  24שעות לפני האירוע.
* יש לקבל אישור מהמסעדה לשינויים.

החיוב ייקבע על פי מספר האורחים שנמסר למנהל עד שעה לפני האירוע ולא פחות מהמינימום בהזמנה.
הערות______________________________________________________________________________ :
תפריט ערב החל מהשעה 19:00
תוספת בירה מהחבית:
*  1/3בירה  /כוס יין ₪ 18 -
*  1/2בירה מהחבית ₪ 26 -
תאריך ___ ____/__/שם המזמין _______________ חתימה _____________חותמת החברה _____________
רפי-מנהל אירועים054-9419822 -
כמות אנשים ____ חתימת המדריך _______________
refaelrb.23@gmail.co
(למילוי ע"י המדריך ביום האירוע)
mm
שימו לב! ההזמנה אינה מאושרת ללא קבלת פקס /מיל חתום.
בבקשה למלא את כל הפרטים בטופס ולפקסס למספר 02-5703077

" ג'וזף סטנדרטי "
לפתיחה:
*כנפיים קריספי ברוטב צ'ילי וסויה עם שומשום.
*******

עיקריות למרכז שולחן:
לבחירה  4מנות מתוך התפריט:
*המבורגר אנגוס
*המבורגר מקסיקני
*שניצלונים
*סיגר קובני
*סלט עוף חם
*סלט פורטבלו חם
*המבורגר צמחוני/טבעוני
*******

תוספות (מרכז שולחן):
צ'יפס סירה  /סלט ג'וזף ברוטב וויניגרט.
*******

שתיה (מרכז שולחן) :
ספרייט זירו ,לימונדה ,קוקה קולה ,מים.
*******

משהו מתוק:
מלבי עם מי וורדים ונגיעות קוקוס ,על מצע שבבי שקדים.
*******

שתיה חמה (על חשבון הבית):
קפה שחור  /תה נענע

" ג'וזף פינוק "
מנות פתיחה:
*כנפיים קריספי ברוטב צ'ילי וסויה עם שומשום *חלת בצל קראנצ' מתקתק ומעט פיקנטי
*סלט אסייתי עם שבבי בטטה קריספי מעל.
*******

עיקריות למרכז שולחן:
לבחירה  4מנות מתוך התפריט:
*המבורגר אנגוס
*המבורגר מקסיקני
*שניצלונים
*סיגר קובני
*סלט עוף חם
*סלט פורטבלו חם
*המבורגר צמחוני/טבעוני
*******

תוספות (מרכז שולחן):
צ'יפס סירה  /סלט ג'וזף ברוטב וויניגרט.
*******

שתיה (מרכז שולחן):
ספרייט זירו ,לימונדה ,קוקה קולה ,מים.
*******

משהו מתוק:
מלבי -עם מי וורדים ונגיעות קוקוס ,על מצע שבבי שקדים.
סופלה שוקולד חם-בליווי כדור גלידה וניל.
*******

שתיה חמה (על חשבון הבית):
קפה שחור  /תה נענע

