
Beveragesשתיה קרה
Mineral Water 20מים מנרליים

25Carbonated Waterסודה
שתיה מתוקה

קולה, דיאט קולה, ספרייטקוקה 
25Sweet drinks

Coke, Diet Coke, Sprite
80Heineken beerבירה היינקן
70Singa beerבירה סינגה

Freshly Squeezed Juices & Shakesשייקים ומיצים טבעיים
לימונדה

לימונדה סחוטה מלימונים טריים ל פלורידה נטורל
80Lemonade

Squeezed from selected fresh Lemons 
– Florida's Natural

מיץ תפוזים
סחוט טרי מתפוזים מובחרים ל פלורידה נטורל

80Orange Juice
Squeezed from our selected fresh 
Oranges - Florida's Natural 

מיץ תפוחים
סחוט טרי מתפוחים מובחרים ל פלורידה נטורל

80Apple Juice
Squeezed from our selected fresh 
Apples - Florida's Natural 

שייק מפירות טרופיים
לבחירה: בננה, אננס, מנגו, אבטיח, פפאיה.

80Tropical Fruit Shake
With your choice of: Banana, 
pineapple, mango, watermelon or 
papaya

Shabbat Menuשתיה קרה
Can order by Thursday at 22:00

200Challaחלה
200Shabbat Fishדג שבת

170Red/White wine/ Grape Juiceמיץ ענבים\ יין אדום\ לבן

 גרם)250סלטים לבחירה (קופסא של 
חומוס, טחינה, חצילים בשום, חצילים חריפים, סלט

עגבניות, סלט כרוב.

100Salad to go (250 gr)
Humus, Theina, Garlic Eggplant, Spicy 
Eggplant, Matnucha, Tomato Salad, 
Cabbage Salad

ארוחת בוקר
מוגש כל היום

Breakfast
Served all day long

שקשוקה
ושתיה קלהלמוגשת עם סלט קצוץ, לחמניה, טחינה 

קולה\ ספרייט

תוספת בצל מטוגן

200

20

Shakshuka
Served with Israeli salad, bread roll 
and soft drink – Coke/Sprite

Add Fried Onions
ארוחת בוקר ישראלית 

 ביצים לבחירה(בצל, פטריות, ספרדית); סלט2
ושתיה קלהלקצוץ, טחינה, טונה, מטבוחה, לחמניה  

קולה\ ספרייט

200Israeli breakfast 
2 eggs of your choice (onion, 
mushroom, Spanish) Israeli salad, 
tehina, tuna salad, matbucha, bread 



roll and soft drink – Coke/Sprite
כריך טונה 

 ועגבניהןסלט טונה, בצל, מלפפו
140Tuna sandwich  .

Tuna salad, cucumber, tomato and 
onion

 חביתהכריך 
בצלואומלט, עגבנייה, מלפפון 

120Omelet Sandwich
Omelet, tomato, cucumber and onion.

קינוחים
מוגש כל היום

Desserts
Served all day long

צלחת פירות טרופיים
מבחר פירות העונה

80Tropical Fruit Plate
A selection of seasonal fruit

100Apple shtroizel cakeעוגת תפוחים

ראשונות
12:00מוגש משעה 

Starters
Served from 12:00

מבחר לחמים
לחמניה/ פיתה

25A Choice of Bread
Roll / Pita / Baguette / Whole Wheat 
Bread (3 slices(

 פיתה פלאפל
מוגש בפיתה הנאפית במקום, עם סלט עגבניות,

סלט כרוב וטחינה

120Falafel.
Served in pita bread, tomato salad, 
cabbage Salad and tehina

מלאווח מבצק ביתי 
מוגש עם רסק עגבניות, חריף וביצה קשה

100Malawach  
Served with resek and charif hot 
sauces, and a hard boiled egg

סלט ישראלי קצוץ
נקצץ במקום

80Israeli Salad 
Freshly prepared

.100Vegetable Soupמרק ירקות 
170Yemenite Soupמרק תימני ממש כמו בבית

Just like at home
שיפודי כנפיים 

ברוטב ברביקיו מתקתק
130Chicken Wing skewers

Roasted in sweet BBQ sauce
סלט חזה עוף

עם ירקות העונה
190

החומוס של יוסל
צלחת חומוס אסלית עם חמוצים, 

בצל, חריף ופיתה

בשרתוספת 
פטריותתוספת 

תוספת ביצה

130

50
30
30

Yossel's Humus
Plate of humus with pickles, onion, 
hot sauce and pita bread

Add Ground Beef
Add Fresh Mushrooms
Add Egg

צלחת טחינה
מוגש עם חריף ופיתה

תוספת בשר

130

50

Plate of Theina
served with spicy and pita bread

Add Ground Beef
 130French fries – big plateמנת צ'יפס גדולה

Small Side Dishesמזטים לבחירה 
 באהט25כל סלט 

Humusחומוס
Tehinaטחינה

Garlic Eggplantחצילים בשום
Spicy Eggplantחצילים חריפים

Matbuchaמטבוחה
Cabbage saladסלט כרוב

Tomato Saladסלט עגבניות

Main Courseעיקריות



12:00Served from 12:00מוגש משעה 
שניצל

חזה עוף בפירורי לחם פריכים ועשבי תיבול
220Schnitzel

Chicken cutlets fried in crispy 
bread crumbs and herbs

חזה עוף 
נתח חזה טרי בשלושה סוגי פפריקה על הגריל

220Chicken Breast
Grilled chicken breast in three 
paprika flavours

פרגית סטייר 
סטייק עוף עסיסי ברוטב טריאקי

230Pargit
Juicy chicken steak  in teriyaki sauce

כרעיים 
מתובל בתערובת סודית על הגריל

230Drumsticks
Chicken legs on the grill, spiced 
with our own secret recipe

קבאב 
בשר בקר טרי טחון במקום, עם תערובת תבלינים

ביתית. מוגש עם טחינה

230Kebab 
Fresh ground beef, with home spices. 
Served with tehina

המבורגר 
בצל ומוגש בלחמניה עם עגבניה, מלפפון חמוץ 

תוספת ביצת עין

230

30

Hamburger
On a bun with tomato, pickled 
cucumber and onion

Topping choice of Fried Egg

גולש 
קדרת בקר הונגרית בפפריקה, מעורב בעגבניה

ובצל

260Beef Stew
With peppers, potato, onion 
and Hungarian paprika

דג מטוגן
דג שלם ופריך ברוטב פלפלים חריף

320Fried Fish.
Crunchy whole fish, with chilli 
pepper sauce

  גר')500צלעות בקר (
מטוגן ברוטב ברביקיו מתוק

510BBQ Ribs (500gr)
Barbeque ribs in sweet Barbeque 
sauce

המנות מוגשות עם תוספת אחת לבחירה וסלט
ירקות קצוץ

תוספות לבחירה:
,אורז צהוב

אורז לבן, צ'יפס ותפוחי אדמה
בתנור

50

Each main course is served with a
choice of one side dish and Israeli

salad

Side Dishes:
Yellow rice,

white rice, mashed potato, French
fries, baked potato

סנדביצ'ים
12:00מוגש משעה 

Sandwiches
Served from 12:00

 220Schnitzel Sandwich -  Served withכריך שניצל ל מוגש עגבניה, מלפפון ובצל.
tomato, cucumber and onion.

220Chicken Breast Sandwich - Served with מוגש עגבניה, מלפפון ובצל.כריך חזה עוף - 
tomato, cucumber and onion.

 ,230Pargit Sandwich - Served with tomatoכריך פרגית - מוגש עגבניה, מלפפון ובצל.
cucumber and onion.

,230Kebab Sandwich - Served with tomatoכריך קבאב - מוגש עגבניה, מלפפון ובצל.
cucumber and onion.

תפריט אסייתי
12:00מוגש משעה 

Asian Menu
Served from 12:00

עוף סצ'ואן 
נתחי עוף ברוטב סצ'ואן

על אורז לבן

230Chicken Sichuan
Stir fried chicken fillet, with 
Sichuan sauce on white rice

נודלס ירקות 
אטריות אורז מוקפצות

100Vegetables Noodles
Stir fried rice noodles and mixed 



עם לקט ירקות ורוטב מסורתי
ביצה תוספת 
עוף תוספת 

30
50

vegetables, in traditional sauce
Add Egg.
Add Chicken

מנה למטייל
מנות קטנות למטייל

Travelers Special
Travel in small portions

אורז לבן/ צהוב

תוספת עוף

65

20

Yellow/ White rice

Add Chicken
פד תאי

ביצה תוספת 
עוף תוספת 

65

10
20

Pad Thai

Add Egg.
Add Chicken


