
סוג מזוןסוג כשרותכתובתשם העסקסוג העסק
חלבימהדרין27דרך הארבעה אמריקן פיצה

חלבימהדרין12נחליאלי פיצה אלמונדו

חלבימהדרין10אלקלעי פיצה אס

חלבימהדרין1שלום הגליל פיצה האט
חלבימהדריןהזיתפיצה ספיישלפיצות

חלבירגילה2אהוד מנור פיצה פרנה

חלבירגילה4נחליאלי פיצה רומא

חלבימהדרין1אחד העם פיצה שמש

חלבירגילהקניון עזריאליפסטה פאסטה

בשרירגילה30אברהם בן שושן אטליז השלום

בשרירגילההרצלאטליז טיב הבשר

בשרירגילהמרכז מסחרי שפיראאמפריית הבשראיטליזים

בשרירגילה10אלקלעי הקצביה

בשרירגילה38הרצל נקינקי  צביקה

פרווה/חלבי/בשרירגילה10אלקלעי  מרקט ישורון שיכון

פרווה/חלבי/בשרירגילה1שלום הגליל ויקטורירשתות

פרווה/חלבי/בשרירגילה7עוזי חיטמן כרם מרקט ישורוןשיווק

פרווה/חלבי/בשרירגילה19העמל מאי מרקטומרכולים

פרווה/חלבי/בשרירגילה2בולטימור רמי לוי

פרווה/חלבי/בשרירגילהמרכז מסחרי שפיראשופרסל שלי

ROOTS בשרירגילה 1ויצמן

בשרירגילה3עוזי חיטמן אצה

בשרירגילהקניון עזריאליבורגרים

בשרירגילה44בן עמי בית העגל

בשרירגילה1שלום הגליל בית השניצל

בשרירגילהקניון עזריאליהסושיה
בשרירגילה19יהודה הלוי התרנגולמסעדות
בשרימהדרין20דרך הארבעה חומוס רותומזנונים

בשרירגילה10אלקלעי טעימוסבשרי
בשרירגילהמשה בורנשטייןש מטעמי השף.יופרווה

בשרירגילה28יהושפט מזליקה

בשרירגילהמרכז מסחרי שפיראסטקיית אמפריית הבשר

בשרירגילה30אברהם בן שושן סטקיית הלב הרחב

בשרירגילה22דרך הארבעה סמי הגדול

בשרירגילה37טרומפלדור ס'עזיזה

פרווהרגילה24יהושפט פלאפל התורקי

בשרירגילה1ההגנה קולומבוס בורגר

בשרירגילה17העצמאות שווארמה פינטו

פרווה/חלבימהדרין22דרך הארבעה ור'בונז

פרווה/חלבירגילה1דוד רמז לחם קווקזי

פרווה/חלבימהדרין1שלום הגליל מאפיית ברכת משהמאפיות

פרווה/חלבימהדרין36עפרוני י"מאפיית האר

פרווהמהדרין1דוד רמז מילניום

בשרירגילהכניסה דרומית לעכואולמי טופזמלונות

בשרירגילה22גדוד אולמי מרוםואולמי

בשרירגילה 1ויצמן אכסנייהארועים

בשרירגילהיהונתן החשמונאימלון חוף עכו

(חלב נכרי.א)חלבי רגילה3עוזי חיטמן ה'אלגו דולצ

חלבימהדרין19העצמאות גילאטיליאו רסקו

חלבימהדרין10מוטה גור לוקה
חלבימהדרין60דרך הארבעה יז'מאנצמזנונים
חלבימהדרין444פסח פלרמן נחמוקהומסעדות



חלבימהדרין1שלום הגליל קפה ביתי

חלבימהדריןיהונתן החשמונאיקפה הלל

חלבימהדריןקניון עזריאליקפה קפה

בשרירגילה60דרך הארבעה טופ שף קייטרינג

בשרירגילה7האירוסים מטעמי דוריס

בשרירגילהיהונתן החשמונאימסעדת רם

בשרימהדרין12התרשיש סלטי הבית פרץשרותי

בשרירגילה17בולטימור מ שרותי קייטרינג.א.ש.עקייטרינג

בשרימהדריןיהונתן החשמונאיקייטרינג איש מצליח

בשרירגילהמנוףמטעמי תפן מנוף

בשרירגילה 20דרך הארבעה שוליקה

פרווהמהדרין13קדושי קהיר מתוקים

חלבימהדרין20דרך הארבעה טלטל-קונדטורייה וקייטרינג  

TOTO פרווה/חלבימהדרין27דרך הארבעה  עוגיות וגינוחים

חלבירגילה19יהודה הלוי מתוק מדבשעוגיות

פרווהרגילהאברהם בן שושן עוגיות ביטוןוקינוחים

פרווהרגילה2הלשם עיצוב בפרי

חלבירגילה4האלה קונדטוריית אסנת 

פרווהרגילה18השושנים שולה מתוקים

פרווהרגילה1שלום הגליל זעפרןתבלינים

פרווהמהדריןשוק עירוניפצוחי חיידר שוקופיצוחים

פרווהמהדרין1שלום הגליל פצוחי חיידר שיכון

פרווהמהדריןשוק עירוניתבליני איכות

פרווהמהדרין19העצמאות תבליני בן שלוש

פרווהרגילה22הגדוד ר דגי הקבוצים.ידגים

פרווהרגילה2בולטימור נ דגי הקבוצים.כ

פרווהרגילהשוק עירונימ שיווק חמוצים.ח

בשרירגילהדוד פנקסמאיר פנים

חלבי/בשרירגילהאבות ובנים מזנון אורט צפון

חלבי/בשרירגילהדושניצקימזנון אורט שיכון

חלבירגילה1שדרות מנוף מחלבה

חלבירגילהבית משפט השלום- יהושפט נטו אינבסמנט בית משפטשונות

פרווהרגילה2אהוד מנור פירות וירקות הבוסתן

פרווהמהדרין10בולטימור פרוטרום

פרווה/חלבי/בשרירגילה1יהושפט קציני ים 

פרווה/חלבימהדרין1החרושת שטראוס

חלבירגילהח מזור" ביה2דוכיפת שכולו טוב


