
 

 

 

 תפריט פסח
 Salads and hors d’oeuvres      סלטים וראשונות:

 

     First course        25    מנה ראשונה □

 (Ask the waiter)     )שאלו את המלצר על מנת היום(

    Soup of the day         35    מרק היום □

  Antipasti – grilled vegetables                45    פלטת אנטיפסטי □

   French fries         32     צ'יפס □

 Green Salad       55             )מיקס עלים ירוקים(סלט ירוק  □

 Mediterranean – vegetable salad        55    סלט ירקות ערבי □

  Nicoise - salad with tuna          59    סלט ניסואז □

 Matza             8    צלחת מצות □

  Meat              עיקריות:

 Ground lamb kebab on the grill         69   קציצות טלה על הגריל □

 Roast goose leg            910  שוק אווז צלוי בתנור בשזיפים □

  Roast young chicken                        85   פרגית בדבש וזנגביל □

 Entrecote steak            129    סטייק אנטרקוט □

 Salmon fillet with herbs          99   פילה סלמון בעשבי תיבול □

 Beef pot roast with a wine sauce        89   צלי בקר בפלפלים ויין □

 Grilled chicken breast             79   בעשבי תיבול על הגרילחזה עוף  □

  Chicken schnitzel-Children     55  )מוגש לילדים בלבד( –שניצל ילד  □

 Hamburger Angus 220 gr                         75   גרם 220המבורגר אנגוס  □

 (served with French fries)                                                     )מוגש בלחמנייה עם צ'יפס(

 All main courses are served with two side dishes   כל המנות מוגשות בלווי שתי תוספות 

 ₪ 5ספות בצ'יפס בתוספת *ניתן להמיר את שתי התו

  Day special       99     עסקית □

 , קינוח(עוף/שניצלקציצות/חזה -מרק, עיקרית או)מנה ראשונה 

  Cake of the day                   35  עוגות היום )שאלו את המלצר( □



 

 

 

 

 Soft Drinks                 משקאות

 

    XL   14                            Coke/Sprite/XLקולה, ספרייט, □

  Orange/Lemonade juice jug/glass       37/14  כוס/כד מיץ תפוזים, לימונדה □

□ Nestea14  ,סיידר,אשכוליות,ענבים      Nestea, Apple cider, Grapefruit/Juice 

  Large/Small      Soda    20/12   (1.5)קטן/גדול סודה □

 Mineral water small/Large      10/18   גדול/קטן םמינראליימים  □

 

 

  Hot Drinks             חמה השתיי

  Espresso           12     אספרסו □

 Instant/black coffee, selection of teas       12    שחור, תה □

 Mint*                                                               2    *תוספת נענע

 

 

 Cake of the day            35    עוגות היום )שאלו את המלצר(

 

 Wine            יין

  .Please ask the waiter for the wine-list       נא לבחור במעמד היין בכניסה. - תשבין מיקבי יי

 


