
POOL BAR MENU
BURGERS*
Junior burger - 150 grams
M burger - 250 grams 
Lamb and maple burger - 200 grams 
Veal burger - 250 grams 
Burger slider trio - veal, lamb, chicken
Served with a sesame bun, lettuce, tomato, onion 
and pickle relish

Choice of topping
Sunny side up egg, roasted jalapeño pepper, oven 
roasted onions, spicy chili jam, lamb prosciutto, 
grilled mushrooms with balsamic reduction
Choice of sauce
Garlic mayonnaise, smooth mustard, mayonnaise, 
thousand island, sweet chili, BBQ sauce, regular 
ketchup, spicy ketchup, cilantro pesto, chimichurri

SALADS
Chicken salad - Grilled chicken breast, romaine 
lettuce, green leaves, endive, green beans and 
avocado
Entrecote salad - Grilled strips of entrecote, romaine 
lettuce, green leaves, endive, green beans and 
avocado
Vegetable salad - Chopped garden vegetables, 
croutons, sumac and mint vinaigrette          
Served with a lemon juice and olive oil vinaigrette
          
                            SANDWICHES
 Chicken breast - Grilled chicken breast strips
 seasoned with a spice seed rub
Entrecote - Grilled thinly sliced entrecote
 Corned beef - Homemade cured beef brisket
 Vegetarian sandwich - Beet, sweet potato and
   kohlrabi roasted on sea salt
Choice of vegetables
Tomato, pickled cucumber, purple onion and lettuce
Choice of sauce
 Garlic mayonnaise, smooth mustard, mayonnaise,
 thousand island, sweet chili, barbecue sauce, regular
ketchup, spicy ketchup, cilantro pesto, chimichurri

POOL SNACKS*
Crispy wings in a homemade sauce
Served with sriracha sauce
Chicken Nuggets
Chicken breast strips in a crispy panko crust
Served with sriracha sauce
French Fries
Onion rings
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DESSERTS
 Watermelon platter
Melon platter                                          

COLD BEVERAGES
Mineral water 
San Pellegrino 
Soft drinks 
Fruit juice
Iced coffee / iced tea
Smoothies
Fruit shakes

HOT BEVERAGES
Instant coffee
Short / long / decaffeinated espresso *
Double espresso *
Assorted teas

BEER
Goldstar
Carlsberg
Heineken 
Stella Artois    

WINE
House wine 

 Flam Rosé
 Yarden Gewürztraminer, Golan Heights
Chardonnay Rechasim, Segal
Cava Brut, Iberica

ALCOHOL
                                      Arak
                      Ketel One Vodka
                          Tanqueray Gin
      Bacardi Rum
Cuervo Gold Tequila                    
Cocktail (ask the waiter)
Aperol Spritz
Breezer

---
*Not served on Shabbat and on Jewish holidays
The prices are in NIS and include VAT                                 



תפריט בר בריכה

המבורגר*
המבורגר ג'וניור – 150 גרם                 

המבורגר - 250 גרם                      
המבורגר טלה ומייפל – 200 גרם         

המבורגר עגל – 250 גרם            
שלישיית סליידר בורגר – עגל, טלה ועוף

מוגש עם לחמניית שומשום, חסה, עגבנייה, בצל 
ורליש מלפפון חמוץ

תוספות לבחירה 
ביצת עין, פלפל חלאפניו קליו, בצלים חרוכים בטאבון, 

ריבת צ'ילי חריף, פרושוטו טלה, פטריות בגריל עם 
בלסמי מרוכז

רטבים לבחירה 
 מיונז שום, חרדל חלק, מיונז, אלף האיים, צ'ילי מתוק,
 ברביקיו, קטשופ רגיל, קטשופ חריף, פסטו כוסברה,

צ'ימצ'ורי

סלטים
 סלט עוף -  חזה עוף צלוי, לבבות חסה רומאית, עלים

ירוקים, אנדיב, שעועית ירוקה ואבוקדו

סלט אנטרקוט  -  נתחי אנטרקוט עשויים בפלנצ'ה 
,לבבות חסה רומאית, עלים ירוקים , אנדיב, שעועית 

ירוקה ואבוקדו          

 סלט ירקות -  ירקות גינה קצוצים , ווינגרט סומק ונענע
וקרוטונים

מוגש עם רוטב ויניגרט של לימון ושמן זית 
          

כריכים                            
                        חזה עוף -  נתחי חזה עוף צלויים בקראסט גרגירי תבלין

אנטרקוט -  אנטרקוט פרוס דק עשוי בפלנצ'ה
קורנדביף -  חזה בקר בכבישה ביתית

 כריך צמחוני  -  ירקות צלויים על מלח ים סלק בטטה
   קולורבי

                                      
 ירקות לבחירה

עגבנייה , מלפפון חמוץ , בצל סגול  ועלי חסה

רטבים לבחירה
מיונז שום, חרדל חלק, מיונז, אלף האיים, צ'ילי מתוק, 
ברביקיו, קטשופ רגיל, קטשופ חריף, פסטו כוסברה, 

צ'ימצ'ורי                 

חטיפי בריכה*
כנפיים פריכות ברוטב ביתי,  מוגש עם רוטב סירצ'ה

שניצלונים - נתחוני  עוף בציפוי פנקו  
צ׳יפס

טבעות בצל
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קינוחים
פלטת אבטיח

פלטת מלון

משקאות קרים
מים מינרלים 

סן פלגרינו 
משקאות קלים

מיצי פירות 
קפה קר / תה קר
סמות׳י בטעמים

שייק פירות

משקאות חמים
נס קפה

אספרסו קצר / ארוך / נטול *
אספרסו כפול *

תה במבחר טעמים 

בירה
גולדסטאר
קרלסברג

הייניקן
סטלה ארטואה  

יין
יין הבית

רוזה פלאם
גוורצטרמינר, ירדן, רמת הגולן

שרדונה רכסים, סגל
קאווה, ברוט, איבריקה

אלכוהול
ערק

וודקה קטל 1                      
ג'ין טנקרי                          

רום בקרדי
טקילה קוארבו גולד                    

קוקטייל (שאל את המלצר)     
שפריץ אפרול

בריזר

---
* לא מוגש בשבת ובחגים יהודים

המחירים בש"ח וכוללים מע"מ                                 


