POOL BAR MENU

[כריכים]

[נשנושים]
חומוס

22

טחינה

20

קציצות בקר ברוטב עגבניות

22

כריך פסטרמי

[קינוחים]
75

רוטב פירות יער ופיסטוק

קורן ביף אמריקאי ,כרוב כבוש וחרדל דיז׳ון

נקניקיות עגל

פלטה ישראלית

53

קציצות בקר ,קרם חציל פחם ,חומוס ,טחינה ירוקה,
מטבוחה אדומה ,סלט עדשים וסרוולד.
מוגש עם בייגל ירושלמי

מלבי

48

88

שלישית שרבט

48

מוגש עם קולסלאו וקלחי תירס
מלון (בעונה)

כריך רוסטביף

64

83

איולי חזרת לבנה ,עלים ירוקים ,שבבי מלפפונים ורליש
מלפפונים

66

כריך בריאות

אבטיח (בעונה)

64

פלטת פירות פרוסים

70

אבוקדו ,פלפל אדום קלוי ,ביצה קשה ועלים ירוקים

[עיקריות]

[ראשונות]
סלט ירקות ישראלי

48

114

חריימה בנוסח מרוקאי

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

עוף ממולא
חציל קלוי

44

מוגש על טחינה ,סלסה עגבניות ,סחוג ירוק ושמן זית

97

באורז ופירות יבשים

97

חמין
קישקע וביצה קשה

סלט ירוק ופירות אקזוטיים

53

פקאנים מסוכרים ותחמיץ רימונים

127

לשון בקר וכתף עגל
ברוטב פטריות

סלט עוף

70

מלפפונים ,נבטים וכוסברה ,מוגש עם רוטב בוטנים

טרטר בקר

79

בורגול דק ועשבי תיבול

סינייה חצילים קלויים ובשר טחון עם עגבניות

תוספות
אורז

53

26

תפוחי אדמה אפויים
ירקות אפויים

35

35
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.

POOL BAR MENU

[snacks]

[sandwiches] [dessert]

Hummus
Tahini

5

17

malabi

American Corn Beef, cured Cabbage & Dijon Mustard

with berries sauce & pistachio

Veal Sausages

Trio Sorbet

11

4.5

Meat balls in Tomato Sauce
Israeli Platter

Pastrami Sandwich

5
12

meat balls, eggplant cream, hummus, green
tahini, hot matbucha, lentils salad & 'sarvalad'.
served with jerusalem bagel

20

11

Served with Coleslaw & Corn on a cob

roasted beef sandwich
whole grain bread, white horseradish aioli, green
leaves, cucumber chips & cucumber relish

Healthy Sandwich

Melon (seasonal)

14.5

Watermelon (seasonal)

14.5

19

15

Sliced Fruit Platter

16

Avocado, Roasted Pepper, Hard Boiled egg & Green
Leaves. served in rye bread

[entrees]
Israeli Salad

[platters]
11

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

Roasted Eggplant

10

Served on Tahini, Tomato Salsa, Green Zhug
& olive oil

moroccan chraime

26

stuffed chicken

22

with rice & dried fruit

cholent

22

with kishke & brown egg

green salad with fresh exotic fruits

12

candides pecans & pomegranate vinegar

ox tongue and veal shoulder

29

with mushroom sauce

Chicken Salad

16

Cucumber, Sprouts & Coriander, Served with
Peanuts Dressing

beef tartare

sides
18

bulgur & fine herbs

roasted eggplant & minced beef
served with tahini & tomatoes salsa

Rice 6
baked potatoes

12

8

baked vegetables

8

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.

