SHABBES FOOD

FISH

מאכלי שבת

choice

בחירה

___ Grape Juice
___ Challahs
___ Apple Compote
___ Nuts Platter
___ Eggs
___ Sauteed Liver
___ Chopped Liver
___ Gallah
___ Chulent
___ Kishkah

 יין קדם/ ___ מיץ ענבים
___ חלות
___ קומפוט
___ פלטת פיצוחים
___ ביצים
___ כבד רגיל
___ כבד קצוץ
___ גאלער
___ טשולנט
___ קישקע

HERRINGS

הערינג

choice

בחירה

___ Matjash Herring
___ שמאלץ הערינג עם בצל
___ Herring with vegetables ___ הערינג עם זיתים וירקות
___ Shtiglitz Herring
___ הערינג לבן
___ Crackers
___ אייער קיכלעך

LIQUOR/ALCOHOL

: אלכוהול/ ליקרים

choice

___ שמרלינג שוקולד
___ שמרלינג קפה
___ רד לייבל
___ בלאק לייבל
___ בלו לייבל
___ שיוואס

בחירה

___ Sweet &Sour Salmon
___ Cooked Salmon
___ baked Salmon
___ White gefilte Fish
___ Carp
___ Fish Sauce

DIPS
choice

עוגות

choice

NEWS PAPERS
choice

___ Hamodia
___ Hamevaser
___ Mishpacha
___ Mishpacha English
___ Bakehila
___ Binah
___ Ami
___
___

___ זיתים
___ חציל מטוגן
___ חציל במיונז
___ חריין
___ חרייונז
___ חומוס
___ טחינה
___ כרוב וגזר
___ עגבניות
___ עגבניות חריף
___ סלט מלפפון
)___ דיל דיפ (שמיר
___ חציל על האש
___ סלט תירס
___ תפו"א במיונז
___ סלט ביצים במיונז

SOUPS

___ רוגלך שוקולד
___ רוגלך וניל
___ קאקיש קייק
___ עוגת גבינה

בחירה

___ Chicken Soup
___ Matzoh Balls
___ Noddles
___ Chick peas
___ Lime Beans

___ מרק עוף
___ קניידלעך
___ לאקשין
___ ארבעס
___ בובעס

בשרים/עקריות
בחירה

___ Chicken
___ Schnitzel
___ Grilled Chicken Breast
___ Chicken Wings
___ Beef
___ Tongue

SIDE DISH

עיתונים

choice

בחירה

___ המודיע
___ המבשר
___ משפחה
___ משפחה אנגלית
___ בקהילה
___ בינה
___ עמי
___ דער בלאט
___ דער איד

מרק

choice

choice

בחירה

___ Chooclate Rugalech
___ Vanilla Rugalech
___ Kokosh Cake
___ Cheese Cake

סלטים
בחירה

MAIN DISH
CAKES

___ סלמון חמוץ מתוק
___ סלמון מתוק קלאסי
___ סלמון חם פיקנטי
___ געפילטע וייט פיש
___ קרפיון
___ פיש יאך

___ Olive dip
___ Sauteed Eggplant
___ Mayonnaised eggplant
___ horseradish
___ Chrayonaise
___ Chumus
___ Tehina
___ Cole Slaw
___ Tomato
___ Spicy tomato
___ Cucumber salad
___ Dill Dip
___ Smoked Eggplant
___ Corn Salad
___ Potato Salad
___ Egg Salad

בחירה

___ Chocolate liquor
___ Coffee Liquor
___ Red Label
___ Black Label
___ Blue Label
___ Chevas Rigel

דגים

choice

תוספות
בחירה

___ farfel
___ baked Potato
___ Rice
___ Mashed Potato
___ Fried Vegetables

KUGEL
choice

___ עוף
___ שניצל
___ חזה על האש
___ כנפיים
___ בשר בקר
___ לשון בקר

___ Potato Kugel
___ lukshen Kugel
___ Apple Kugel

___ פערפיל
___ תפו"א אפוי
___ אורז
___ פירה
___ ירקות מטוגנים

קוגל
בחירה

___ תפו"א
___ לאקשן
___ עפל

