
משתתפים11-20
משתתפים+20

Mistory מחירון קריוקי

פרטים נוספים:

עמדת שתייה חמה
בלובי- ללא תשלום

בלונים בצבעים 
לבחירתכם!

ניתן להכניס אוכל ושתייה מבחוץ. 
להביא מהבית או להזמין מאיפה שתרצו.

מוצ"ש וחמישי אחרי 20:00 - תוספת 15 ש"ח לאדם

שעה נוספת - 20 ש"ח לאדם 

חניה חינם
בצמוד למתחם

9 אולמות קריוקי
עד 60 משתתפים!

עסק שומר
שבת

ניתן לשלב 
חדר בריחה

@iLoveMistory להתרשמות מהמתחם לחצו:

לשעתיים

2
משתתפים

120 ש"ח לאדם

70 ש"ח לאדם

 75 ש"ח לאדם

65 ש"ח לאדם

ל-3 שעות 70 ש"ח לאדם

3-5
משתתפים

6-10
משתתפים

140 ש"ח לאדם

75 ש"ח לאדם

85 ש"ח לאדם

85 ש"ח לאדם

95 ש"ח לאדם

לשעתייםלשעתיים

ל-3 שעותל-3 שעות

חדרי קריוקי VIP או פרימיום בהתחייבות למינימום 30 משתתפים

http://instagram.com/ilovemistory
http://instagram.com/ilovemistory
http://instagram.com/ilovemistory


פיצת השף - פיצות, מאפים ועוד

3503-945-5955 למגש משפחתי

Mistory Fooood :]

PIZZA לחצו על הלוגו 
לפתיחת התפריט

פיצה שמש - פיצות (סניף נוה חוף)
25054-629-4424 למגש משפחתי

בשביל לחסוך לכם כאב ראש ריכזנו עבורכם
רשימת מסעדות באזור!

ספקים שנותנים הנחות ללקוחות שלנו מסומנים
ב-

סנדוויץ בר  - מגשי אירוח, מאפים,כריכונים

1-700-70-42-42בהתאם לדרישות הלקוח

מגשי אירוח

ביסקוטי - מגשי אירוח, מאפים,כריכונים 

03-3730025בהתאם לדרישות הלקוח

פיצה פרגו - סניף ראשל"צ מערב

052-322-4752בהתאם למחירון באתר

קאנאפס- מגשי אירוח, מאפים,כריכונים 

073-2592062בהתאם לדרישות הלקוח

מינימום 4 מגשים

https://order.plweb.online/wl/4371?aid=11#!/rest/4371/menu
https://order.plweb.online/wl/4371?aid=11#!/rest/4371/menu
https://order.plweb.online/wl/4371?aid=11#!/rest/4371/menu
https://pizza-shemesh.co.il/
https://www.sandwichbar.co.il/
https://www.biscotti.co.il/shop/plate
https://www.canapes.co.il/%d7%9e%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%97/?gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1Yt_UmATZwNz_0lVfA0lFNmQj9uJq-KgDU_j21QjC2pLSU9rciJuh8aAn2zEALw_wcB
tel:03-945-5955
tel:054-629-4424
tel:1-700-70-42-42
tel:1-700-70-42-42
tel:1-700-70-42-42
tel:03-3730025
tel:1-700-50-60-70
tel:073-2592062


BAMBOO - סושי ואסייתי
1503-962-6364 עד 40 לרול

אושי אושי - סושי ואסייתי

2403-529-5787 עד 40 לרול

חוויה קולינרית - (שרית)

75054-201-3383 עד 120 לסועד

FOOD SHOW - שולחן שוק בשרי (בן)

050-952-8291תעודת כשרות

ההזמנה באחריות הלקוח • המחירים מתעדכנים מעת לעת ע"י הספק • ט.ל.ח
איננו אחראים לכל כשל או פגם שנגרם ע"י הספק • נתקלתם בטעות? דווחו לנו ונעדכן!

לספקים נוספיםלמסעדות נוספות

SUSHI

שולחן שוק
 

TINGOS - המבורגרים
3203-522-2550 ש"ח להמבורגר 150 

Burgerim - המבורגרים

3903-604-7271 לזוג מיני בורגרס

BURGERS
פאזל בורגר - המבורגרים

המבורגר 160 ותוספת ב 48 שח
03-616-4787 מעל 10 אנשים ב 45 שח

 שולחן פתוח- שולחן שוק בשרי וחלבי 
054-629-0149תעודת כשרות

שף רפי רבוח- שולחן שוק בשרי וחלבי 
054-579-0897תעודת כשרות מהדרין

https://orders.netlunch.online/bamboo/
https://oshioshi.co.il/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056912786098
https://wow-show.co.il/lp3/
https://www.tingos.co.il/product-category/sets/
https://iburgerim.co.il/shop/
https://puzzle-burger.co.il/
https://bliss-media.co.il/shefrafiraboh/
tel:03-962-6364
tel:03-529-5787
tel:054-201-3383
tel:050-952-8291
https://mistory.co.il/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8/
https://mistory.co.il/recommended-suppliers/
tel:03-522-2550
tel:03-604-7271
tel:03-616-4787
tel:054-629-0149
tel:054-579-0897

