
סלט יווני 
גבינת פטינה רכה, קוביות עגבניה ומלפפון ירוק, 

זיתי קלמטה, דפי בצל סגול עלי אורגנו טרי 
ושמן זית כתית

סלט חלומי *
קוביות גבינת חלומי בטיגון עדין של שמן זית וזעתר טרי, 

עלי חסה ירוקים, אבוקדו, עגבניות שרי צבעוניות 
ווינגרט זרעי סומק

סלט קינואה 
קינואה אורגנית, חיטת פריקי, פירות יבשים, בזיליקום 

ווינגרט דבש חמצמץ 

סלט ישראלי 
ירקות גינה קצוצים, פטרוזיליה, נענע, לימון סחוט 

ושמן זית

סלט עדשים 
עדשים צבעוניות מונבטות, לימון כבוש קצוץ, 

שמן זית פיקואל, דפי לימון, שאלוט קצוץ 
ועלי תבלין

סלט קיסר 
לבבות חסה ירוקה, איולי אנשובי ושום קונפי, דפי פרמזן 

רג'אנו דקיקים, עירית קצוצה וקרוטוני רוזמרין

כריך טונה
לחם ג'בטה, טונה, מיונז, חסה, עגבניות 

וביצה קשה

בייגל סלמון מעושן
סלמון מעושן, גבינת שמנת, קרפצ'יו עגבניה, 

בצל סגול ופרחי צלפים

ג'בטה גבינת חלומי *
חלומי עשוי בשמן זית, פסטו זעתר ושקדים, 

איולי לימון וחסה רומאית 

טוסט עמק *
לחם קסטן, גבינה צהובה וחמאה

ג'בטה מוצרלה *
מוצרלה באפלו, פסטו בזיליקום, פרמזן 

ודפי עגבניה 

כריך אבוקדו 
פרצעל חמים, אבוקדו טרי, קרם עשבי תיבול 

ועגבניה אורגנית

סביח * 
לאפה שרייקה דקיקה, חציל בלדי על אש פתוחה, 
ביצה קשה, דפי צנונית, פלפל חריף קצוץ, טחינה, 

עמבינה ועלי פטרוזיליה וכוסברה

ברוסקטת עגבניה * 
ברוסקטה מלחם שאור משוחה בשמן זית טימין 

ושום קונפי, סלסת עגבניות, שבבי פרמזן, זיתי טאסוס 
ובלסמי מרוכז

GREEK SALAD
Soft fetina cheese, tomato and cucumber, 
Kalamata olives, thinly sliced purple onion, fresh 
oregano leaves and virgin olive oil

HALLOUMI SALAD *
Cubes of halloumi cheese lightly fried in olive oil and 
fresh zaatar, lettuce, avocado, colorful cherry tomatoes, 
and sumac seed vinaigrette

QUINOA SALAD
Organic quinoa wheat, freekeh, dried fruit, basil
and a tangy honey vinaigrette 

ISRAELI SALAD
Chopped garden vegetables, parsley, 
mint, fresh lemon juice and olive oil

LENTIL SALAD
Colorful sprouted lentils, chopped pickled 
lemon, Picual olive oil, thinly sliced lemon, 
chopped shallots and fresh herbs

CAESAR SALAD
Lettuce, anchovy and garlic confit aioli, Parmesan 
shavings, chopped chives and rosemary croutons

TUNA SANDWICH
Ciabatta bread, tuna, mayonnaise, lettuce, tomatoes 
with a hard boiled egg

SMOKED SALMON BAGEL
Smoked salmon, cream cheese, tomato carpaccio, 
purple onion and capers

HALLOUMI CIABATTA *
Halloumi fried in olive oil, za’atar and almond pesto, 
lemon aioli and romaine lettuce 

TOASTED CHEESE *
Kesten bread, yellow cheese and butter

MOZZARELLA CIABATTA *
Buffalo mozzarella, basil pesto, Parmesan cheese 
and thinly sliced tomato 

AVOCADO SANDWICH
Warm pretzel, fresh avocado, herbs spread 
topped with organic tomato

SABICH *
Thin flatbread, eggplant roasted on an open fire, 
hard boiled egg, thinly sliced radish, chopped hot 
pepper, tahini, amba sauce, fresh parsley and cilantro

TOMATO BRUSCHETTA *
Sourdough bruschetta rubbed with olive oil, thyme 
and garlic confit, tomato salsa, Parmesan flakes, 
Tassos olives and balsamic vinegar
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מרק היום *

שאל את המלצר

מרק בצלים *

בצלים שזופים, ציר ירקות, יין לבן וטימין, קרוטוני שאור 

וגבינת פרמזן

קבב דג *

קבב דג ים ועשבי תבלין, יוגורט עזים, תרד טרי, 

קונפי עגבניות שרי ושום ירוק

סלמון *

נתח סלמון צרוב, סלסה של עדשים צבעוניות 

ומטבל צ'ימיצ'ורי

דניס *

פילה דניס עשוי על הפלנצ'ה בקליפת לימון וטימין, 

ירקות שוק קונפי ווינגרט ליים חמים

צלחת ירושלמית *

מאזטים בסגנון ים תיכון, סיגר דג, פלאפל ירוקים, 

טבולה בורגול ועלים ירוקים, חציל באבא גנוש, 

טחינה לימונית וסלט טורקי מוגש עם לאפה חמימה 

של תנור אבן

מג'דרה *

אורז מלא, עדשים ירוקות, בצלים קונפי בשמן זית, 

יוגורט עזים ושמן כורכום

פסטה *

לבחירה: רביולי / פטוצ'יני / ספגטי / ניוקי / פנה

רטבים: אלפרדו שמנת / עגבניות ובזיליקום / 

סלסה רוזה / פסטו

פיצה * 

פיצה אפויה על אבן חמה, רוטב עגבניות קלאסי, 

מוצרלה ועלי בזיליקום 

פסטה טליאטלה טבעונית *

שמן זית, שום ירוק, ופטרוזיליה ריחנית

SOUP OF THE DAY *
The chef’s choice

ONION SOUP *
Braised onions, vegetable stock, white wine and 
thyme, sourdough croutons and Parmesan cheese

FISH KEBAB *
Sea fish and herb kebab, goat’s milk yogurt, fresh 
spinach, cherry tomato confit and green garlic

SALMON *
Seared salmon steak, multicolored lentil salsa 
and chimichurri dip

SEA BREAM *
Grilled sea bream fillet with lemon zest and thyme, 
vegetable confit and warm lime vinaigrette

JERUSALEM PLATTER *
Mediterranean appetizers, crispy fish rolls, green 
falafel, bulgur and green leaves tabouleh, baba 
ganoush eggplant, tahini and Turkish salad 
served on a warm flatbread baked in a stone oven

MAJADARA *
Whole grain rice, green lentils, onion confit in olive 
oil, goat’s milk yogurt and turmeric oil

PASTA *
Ravioli / fettuccine / spaghetti / gnocchi / penne 
Sauces: alfredo / tomato basil / rosa / pesto

PIZZA * 
Pizza baked on a hot stone, classic tomato 
sauce, mozzarella and basil leaves 

VEGAN TAGLIATELLE PASTA * 
Olive oil, green garlic and fragrant parsley

Not served on Shabbat & Jewish holidays *  
Prices are in NIS and include VAT

* לא מוגש בשבת ובחגים יהודים

המחירים ב₪ וכוללים מע“מ

Soup

Main Courses

מיני פיצה * 

100 גרם פיצה אפויה על אבן חמה, רוטב עגבניות קלאסי, 

מוצרלה ועלי בזיליקום

מיני פסטה * 

פסטה לבחירה: רביולי גבינות / פטוצ'יני / ספגטיני / ניוקי 

בצקניות תפ"א / פנה 

רטבים לבחירה: אלפרדו שמנת / עגבניות ובזיליקום / 

סלסה רוזה / פסטו 

בייגל טוסט *  

טוסט בייגל, גבינה צהובה וחמאה

ארוחת בוקר *

חביתה עם תוספות: גבינה בולגרית, עשבי תיבול קצוצים, 

פטריות, בצל מטוגן 

ארוחת בוקר קונטיננטלית  

קרואסון, חמאה וריבה

קרם ברולה 

קרם ברולה וניל, ציפוי פריך ודק של סוכר דמררה, 

מוגש עם פירות אדומים

פבלובה  

מרנג אפוי מוגש עם פטיסייר חלק, סלט פירות, 

סורבה מנגו וקולי פירות יער

סלט פירות העונה 

ציר הדרים וחלב קוקוס 

עוגת גבינה ושמנת חמוצה 

 
סורבה וגלידה

עוגת פאדג' שוקולד וולרונה 

סירופ אספרסו ופולי קפה קלויים

MINI PIZZA * 
100 gram pizza baked on a hot stone, classic 
tomato sauce, mozzarella and basil leaves

MINI PASTA * 
Choice of pasta: cheese ravioli / fettuccine / 
spaghetti / gnocchi / penne 
Choice of sauce: alfredo / tomato basil / rosa / 
pesto 

TOASTED CHEESE BAGEL *
Bagel, yellow cheese and butter

OMELET WITH TOPPINGS *
Bulgarian cheese, chopped fresh herbs, 
mushrooms, fried onion

CONTINENTAL BREAKFAST
Croissant, butter and jam

CRÈME BRÛLÉE 
Vanilla crème brûlée with a thin crunchy coating of 
demerara sugar, served with red fruit

PAVLOVA
Baked meringue served with smooth crème 
pâtissière, fruit salad, mango sorbet and berry coulis

SEASONAL FRUIT SALAD
Citrus juice and coconut milk 

CHEESECAKE WITH SOUR CREAM

SORBET AND ICE CREAM

VALRHONA CHOCOLATE FUDGE CAKE 
Espresso syrup and roasted coffee beans
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תפריט זה עשוי להכיל מוצרים אלרגנים. במידת הצורך אנא שאל את המלצר.

This menu might contain allergenic ingredients. For specific details please ask your waiter.

Childhood…

Breakfast

Desserts



 Chef Avi Tourgeman

Lobby Lounge

Menu

GIN
Bombay Sapphire
Tanqueray
Gordon’s

TEQUILA                                 
Cuervo Gold 
Patrón Silver

DIGESTIF                              
Fernet-Branca   

BRANDY / COGNAC
Louis Royer
Courvoisier XO cognac

LIQUEURS
Cointreau
Bénédictine
Drambuie

RUM
Bacardi / Bacardi Gold
Captain Morgan Black

APERITIF
Campari 
Aperol Spritz
Martini Bianco / Rosso / Dry

VODKA 
Grey Goose
Ketel One 
Absolut

WHISKEY
Glenmorangie 10 
Chivas 12
Glenfiddich 12/15
Johnny Walker Black Label
Yamazaki 12
Glenlivet 15

BOURBON
Jack Daniels
Gentleman Jack

ANISE
Ouzo
Pastis

Maccabee, Goldstar, unfiltered Goldstar 
Heineken, Carlsberg 
Stella Artois, Corona 
Alexander, Bazelet 
Malt Beer 

ג'ין
בומביי ספיר  
טנקרי   

גורדונס 

טקילה
קוארבו גולד

"פטרון" סילבר

דג'סטיף
פרנה בראנקה

ברנדי / קוניאק
לואיס רוייר

XO קוניאק גודה

ליקרים
קוואנטרו

בנדיקטין  
דרמבוי

רום
בקרדי / בקרדי גולד

קפטן מורגן שחור 

אפריטיף
קמפרי

שפריץ אפרול
מרטיני ביאנקו / רוסו / יבש 

וודקה
גריי גוס 
קטל 1 

אבסולוט

וויסקי
גלנמורנג'י 10

שיבס 12
גלנפידיך 12/15 

ג'וני ווקר בלק לייבל
ימאזאקי 12
גלנליוט 15

וויסקי בורבון
ג'ק דניאלס
ג'נטלמן ג'ק

אניס
אוזו

פסטיס

מכבי, גולדסטאר, גולדסטאר לא מסוננת 
היינקן, קרלסברג 

סטלה ארטואה, קורונה 
אלכסנדר / בזלת 

בירה מאלט 
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Alcohol

Beer

COLD BEVERAGES                               
Mineral water 0.5 L
San Pellegrino
Soft drinks
Fruit juices
Assorted milkshakes *
Coffee granita *
Glass of cold/warm* milk
Cold/hot* chocolate milk
Iced tea / iced coffee with ice cream

HOT BEVERAGES                               
Short / long  / decaffeinated espresso
Double / decaffeinated espresso
Macchiato / decaffeinated
Americano / decaffeinated
Cappuccino / decaffeinated
Filtered coffee / decaffeinated
Instant coffee / decaffeinated
Turkish coffee
Assorted teas
Hot apple cider

House wine, Teperberg Winery   
Sauvignon blanc, chardonnay, Impression
Cabernet sauvignon, Merlot, Impression

SPARKLING                               
Cava Brut, Iberica 
Yarden Blanc de Blancs, Golan Heights

ROSÉ                          
Flam Rosé
Recanati Rosé

WHITE
Chardonnay Rechasim, Segal
Chardonnay C, Blanc du Castel, Domaine du 
Castel
Viognier, Yatir
Yarden Gewürztraminer, Golan Heights
Flam Blanc

RED
Cabernet Sauvignon, Montefiore
Gamla Merlot, Golan Heights
Cabernet Sauvignon, Gva’ot 375 ml
The Cave, Binyamina
Mt. Amasa, Yatir
Yarden Merlot, Golan Heights
Petit Castel, Domaine du Castel
Yatir Forest, Yatir
Cabernet Sauvignon, Altitude +720, Barkan
Flam Classico

משקאות קרים                              
מים מינרלים 0.5 ל׳

סן פלגרינו 
משקאות קלים

מיצי פירות 
מילקשייק במבחר טעמים *

קפה גרניטה *
כוס חלב קר / חם * 

שוקו קר / חם * 
תה קר / קפה קר עם גלידה

משקאות חמים
אספרסו קצר / ארוך / נטול *

אספרסו כפול / נטול * 
מקיאטו / נטול * 
אמריקנו / נטול * 
קפוצ'ינו / נטול * 

קפה פילטר / נטול 
נס קפה / נטול 

קפה טורקי 
תה במבחר טעמים 

סיידר חם

יין הבית, יקב טפרברג  
סובניון בלאן, שרדונה, אימפרשיין
קברנה סובניון – מרלו, אימפרשיין

מבעבע                              
קאווה ברוט איבריקה

בלאן דה בלאן ירדן, רמת הגולן

רוזה                         
רוזה פלאם

רוזה רקאנטי

לבן
שרדונה רכסים, סגל

שרדונה C, בלאן דה קסטל, קסטל

ויונייה, יתיר
גוורצטרמינר, ירדן, רמת הגולן

פלאם, בלאן

אדום
קברנה סובניון, מונטיפיורי

מרלו גמלא, רמת הגולן
קברנה סוביניון, גבעות 375 מ"ל

המערה, בנימינה
הר עמשא, יתיר

מרלו ירדן, רמת הגולן
פטיט קסטל, קסטל

יער יתיר, יתיר
קברנה סובניון, אלטיטוד 720, ברקן

פלאם קלאסיקו

16
22/32

20
22
30
26
15
18
22

16
18
18
19
20
18
18
18
20
22

30/120
30/120
30/120

150
280

210
210

175
310

150
165
220

38/152
115/176

145
380
215
220
230
476
270
228

Beverages

Wine


