
"פשוט ומוכן כהלכה... 
בכוונתי לחזור לכאן"

דניאל רוגוב, "הארץ" 15.11.07

 "אם פיצה ופסטה טובה הם העניין, 
הנה מיתולוגיה בהתהוות"

צבי גילת, "עכבר העיר" 27.11.07
 

 "מכתיר את פאפא'ס 
כמוקד עליה לרגל"

שי שגב, "דרך האוכל" 12.7.07

 מסעדה איטלקית בכרם התימנים, 

 מייצרת יום יום פסטות טריות, 

מתמחה בפיצות נפוליטניות דקיקות.
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הפנקוטה המפורסמת שלנו

חינם!
עם הזמנת ארוחה עיסקית בפאפא'ס

בימים ראשון עד חמישי 12:00-16:00

הקופון תקף לארוחה במסעדה במהלך חודש אפריל 08'

למשלוחים: )12:00 עד 1 בלילה(

03-5107373
הלל הזקן 12, ת"א 03-5107373
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