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דף הבית
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לינה
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אטרקציות

|

מסעדות

|

השכרת רכב

|

חבילות נופש

חיפוש מתקדם

קטגריות

בית « לה לזניה

אטרקציות )(19
אקסטרים )(4
לילדים )(13
למשפחות )(15

הדפסת דף

השכרת רכב )(0
השכרת רכב בחו"ל )(0
השכרת רכב בישראל )(0
חבילות נופש )(5
חבילת נופש בחו"ל )(3
חבילת נופש בישראל )(2

|

רשימות חיפוש

חו"ל
איפה )כתובת ,מיקום ,מיקוד או תיבת דואר(

מה )מילות מפתח בכותרות ,תיאור או מידע מטה(

כניסה

לה לזניה
קבל דף זה ב pdf
הוסף למועדפים
שלח אימייל לחבר

הוגש על ידי  iritעל 07:53 06/12/15
בתוך מסעדות חלבי בתי קפה איטלקי פיצות

סיסמה:

לוגו

שלח אימייל למפרסם

מסעדות )(13
איטלקי )(3
אירועים )(7
בשרי )(8
בתי קפה )(2
גורמה )(5
גריל )(5
דגים )(1
המבורגר )(4
חלבי )(3
מזון מהיר )(0
מיזרחי )(0
סושי )(2
על האש )(2

כניסה

מפת גוגל

צור חשבון

תגובות 0

שכחת סיסמה?

חו"ל )(1
בתי מלון בחו"ל )(0
הפלגות נופש )(0
טיולים מאורגנים )(0
מסעדות כשרות בחו"ל )(0
צימרים בחו"ל )(0
לינה )(16
בתי מלון )(7
וילות אירוח )(4
מלונות בוטיק )(1
צימר יוקרתי )(5
צימר לזוגות )(6
צימר למשפחות )(6
צימר מבודד )(0

אימייל:

מועדפים

תיאור קצר
מסעדה איטלקית אמיתית בלב תל-אביב -

מידע
: http://www.lalasagna.co.il/אתר
:איזור
השרון ומישור החוף
:טלפון
03-5230037
סיווג :כשר
 מסעדת לה לזניה מציעה הרבה יותר מאוכל איטלקי כשר ומשובח ,כאן תוכלו ליהנות מחוויה איטלקית בלב תל-אביבצוות איטלקי שמכין ומגיש אוכל איטלקי אוטנטי ,ממש כפי שעושים זאת באיטליה.
דוברי אנגלית וצרפתית ימצאו כאן לנוחיותם תפריטים באנגלית ובצרפתית.
שוחרי הבריאות ימצאו בין שאר המנות גם תפריט עשיר מקמח מלא.
לאחרונה העשרנו את התפריט וכעת ניתן למצוא בו גם פיצות ,פוקצ'ות ופריטומיסטו.

קטגוריות

פיצות )(2
פלאפל ושווארמה )(1
קייטרינג )(0
תאילנדי )(0

ועכשיו חדשות טובות גם לרגישים לגלוטן ,בימים אלו ניתן למצוא בלה לזניה תפריט שלם ללא גלוטן המיועד לחולי צליאק,
שבמרכזו הלזניות המפורסמות שלנו.

כתובת
דיזנגוף  177תל אביב יפו ,מחוז תל אביב ,ישראל
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