POOL BAR MENU

[ראשונות]
סלט ירקות ישראלי

48

מלפפונים ,עגבניות ,פלפלים ,קולרבי ,צנון ,בצל ירוק,
פטרוזיליה ונענע

[נשנושים]

סלט ירק ופירות אקזוטיים

88

עם צ׳יפס /תפו״א אפוי ולימון

53

עוף בסגנון קנטאקי

83

צ׳יפס ומבחר רטבים :איולי ספייסי ,ברביקיו ואיולי שום

22

פלאפל

חציל קלוי

41

עם בשר טחון בניחוח שווארמה ,טחינה גולמית ועגבניות
מרוסקות

חומוס הבית

סלט עוף
20

טחינה לבנה

53

פלטה ישראלית
פלאפל ,קרם חציל פחם ,חומוס ,טחינה ירוקה ,מטבוחה
אדומה ,סלט עדשים וסרוולד.
מוגש עם בייגל ירושלמי

66 / 44

70

מלפפונים ,נבטים ,כוסברה ואטריות אורז.
מוגש עם רוטב בוטנים

טרטר בקר

105

91

קציצת בקר אנגוס ,עגבנייה ,מלפפון בחומץ ,בצל ועלים
ירוקים מוגש עם צ׳יפס
תוספות:
פורטבלו 11
ביצת עין 13
אווז מעושן 30

המבורגר ים תיכוני

קלאב סנדויץ’

שיפודי פרגית בגריל

92

חזה עוף בגריל

83

קבב טלה
גריל עגבניות תמר ,בצלי שאלוט וטחינה לבנה על פיתה
עיראקית

קבב עוף

79

קישואים בטחינה ,קרם חציל פחם ,שמן ירוק וקונפי
עגבניות שרי

101

קציצת כבש בציפוי נענע ופיסטוק חלבי ,בצל מקורמל
וסומאק מונחים על פיתה קלויה

[כריכים]

תוספות

ספגטי נפוליטנה

61

ספגטי בולונז

70

אורז

26

צ’יפס קטן  /גדול

118

חזה עוף צרוב ,אווז מעושן ,ביצת עין ,חסה רומית ועגבנייה

שווארמה

92

ירקות בגריל וצ׳יפס

79

בורגול דק ועשבי תיבול

אנטרקוט בגריל

ירקות בגריל וצ׳יפס

מוגש עם סירות תפו״א ורוטב טרטר

ביף בורגר קלאסי

22

בתיבול שמן זית ארומטי

פיש אנד צ׳יפס

127

ירקות בגריל וצ׳יפס

פקאנים מסוכרים ותחמיץ רימונים

 5כדורי פלאפל ליד טחינה לבנה ופיתה קלויה

כנפיים פריכות  6יח׳  12 /יח׳
איולי ספייסי ,רוטב סאטה ורוטב חמוץ מתוק

[עיקריות]
שניצל עוף פריך

[גריל]

101

תפו״א אפוי
סלט ירוק

44 / 35
35
35

מוגש על פיתה עיראקית ,עגבנייה ,בצל וטחינה

כריך פסטרמי

75

בלחם שיפון ,קורן ביף ,כרוב כבוש וחרדל דיז׳ון

פילה דג בגריל
עם מבחר ירקות העונה

נקניקיות עגל

88

מוגש עם קולסלאו ,קלחי תירס וצ׳יפס

כריך בריאות
לחם דגנים ,אבוקדו ,פלפל אדום קלוי ,ביצה קשה ועלים
ירוקים

66

110

[קינוחים]
מלבי
רוטב פירות יער ופיסטוק

שלישית שרבט
כל המחירים בשקלים כוללים מע״מ על פי החוק .אורחים
הלנים במלון ושהינם תיירים תושבי חוץ השוהים בישראל
על פי אשרת תייר (ויזה) מסוג ב / 2ב / 3ב ,4זכאים לפטור
ממע״מ .אורחים שלא ימציאו אשרת תייר תקפה כאמור
לעיל יחויבו במע״מ כחוק.

48

48

מלון  /אבטיח (בעונה)

64

פלטת פירות פרוסים

70

POOL BAR MENU

[entrees]
Israeli Salad

[platters]
11

Cucumber, tomato, Pepper, Kohlrabi, Radish,
Green Onion, Parsley & Mint

[snacks]

green salad with fresh exotic fruits

5

Roasted Eggplant & minced meat

5

Chicken Salad

5 falafel balls, tahini & toasted pita bread

homemade Hummus
aromatic olive oil seasoning

white Tahini

4.5

12

12

Served with Tahini & Tomato Salsa

16

Cucumbers, Sprouts ,Coriander & rice noodles
Served with Peanuts Dressing

beef tartare

20

potato wedges or french fries & Lemon

candied pecans & pomegranate vinegar

Falafel

Chicken Schnitzel

[grill]

18

kentucky style chicken

12

falafel, eggplant cream, hummus, green tahini,
hot matbucha, lentils salad & sarvalad
served with jerusalem bagel

19

Crispy Chicken Wings

15

Served With spicy Aioli, Satay Sauce, sweet & sour
Sauce

grilled Chicken Skewers
grilled vegetable & french fries

Fish & Chips

grilled Chicken breast

24

Classic Beef Burger

27

21

angus beef meatball, Tomatoes, Pickles, onion &
Green Leaves. served with french fries
add:
portabello mushroom 2.5
fried egg 3
smoked goose 7

Lamb Kebab

16

23

lamb burger, coated with mint & pistachio,
caramelized onion & sumac on a roasted pita bread
served with french fries

sides
Rice

Spaghetti Napolitana

14

Spaghetti Bolognaise

16

Shawarma

23

6

French Fries small / big

With Seasonal Grilled Vegetables
Served with Coleslaw, Corn on a cob &
french fries

green salad

8 / 10

8
8

Tomatoes salsa, onion & white Tahini
Served on Laffa Bread

catch of the day
20

18

zucchini mixed with tahini, eggplant cream, green
oil & cherry tomatoes confit

rye bread, American Corn Beef, cured Cabbage &
Dijon Mustard

Veal Sausages

19

tomatoes, shallot onions & white tahini
served on laffa bread

chicken kebab

roasted cHICKEN BREAST, SMOKED GOOSE, FRIED EGG,
romaine LETTUCE & TOMATO

Pastrami Sandwich

21

grilled vegetable & french fries

potato wedges & tartar sauce

baked Potato
club Sandwich

21

french fries, spicy aioli, bbq sauce & garlic aioli

mediterranean Burger

[sandwiches]

29

grilled vegetable & french fries

bulgur & fine herbs

Israeli Platter

grilled entrecote

25

[dessert]
malabi

11

with berries sauce & pistachio

Healthy Sandwich
all rates are subject to v.a.t where applicable.
hotel guests holding a foreign passport, stamped
by the israeli boarder control with a tourist
visa and visitation permit type b2 / b3 / b4, are
exempt from v.a.t holders of any other permits
are required by law to pay v.a.t.

15

Rye Bread, Avocado, Roasted Pepper, Hard Boiled
egg & Green Leaves

Trio Sorbet
Melon / Watermelon (seasonal)
Sliced Fruit Platter

11
14.5
16

