המסעדה
טעם של בית

לאוס

תפריט
 6,000מבחר מזטים (מחיר ליח' סלט)
טחינה ,מטבוחה ,חומוס ,חצילים ,סלט קטן

5,000

לחמניה קטנה

8,000

לחמניה גדולה

ראשונות

35,000
מוגש עם סלט ישראלי ,טחינה ולחמנייה

שקשוקה

25,000
מוגש עם רסק עגבניות ,ביצה קשה וחריף

מלאווח

18,000

סלט ישראלי גדול

35,000

סלט ישראלי עם טונה

25,000
איטריות אורז מוקפצות .תוספת עוף10,000 :

פאד תאי

התוספות לבחירה :ירקות מוקפצים,
אורז מטוגן עם ירקות ,אורז צהוב ,אורז לבן,
פירה עם בצל ,תפוחי אדמה בתנור.
>> תוספת נוספת לבחירה10,000 :

שניצל דג

38,000

פילה מושט מצופה בפירורי לחם פריכים
45,000
שניצל
חזה עוף בפירורי לחם פריכים ועשבי תיבול
45,000
חזה עוף
נתח חזה טרי בשלושה סוגי פפריקה על הגריל

שווארמה עוף

עיקריות

38,000
 2ביצים לבחירה (אומלט ,מקושקשת ,עין ,ביצה
קשה) מטבוחה ,טחינה ,טונה ,סלט ישראלי ,לחמניה

ארוחת בוקר ישראלית

המנות מוגשות עם תוספת אחת לבחירה וסלט ישראלי.

50,000

נתחי שווארמה עוף בתיבול אותנטי

סטייק פרגית
המבורגר

55,000
65,000

מוגש בלחמניה עם מיונז ,עגבניה ובצל
תוספת ביצת עין5,000 :

18,000
מדפי אורז ממולאים בירקות עם רוטב בצד

 5אגרולים

22,000

צלחת חומוס

25,000

סנדוויץ’ טונה

22,000

סנדוויץ’ חביתה

40,000

סנדוויץ' שניצל

מוגש עם בצל מטוגן ,חריף ולחמניה

כריכים

טונה במיונז עגבנייה ומלפפון
מוגש בלחמניה טרייה
חביתה עם עגבנייה ובצל,
מוגש בלחמנייה טרייה
שניצל ,עגבנייה ומלפפון
מוגש בלחמנייה טרייה

שייק פירות לבחירה:

10,000

שתיה קרה

פחית קולה  /ספרייט
בקבוק קולה  /ספרייט
סודה
בקבוק מים
בקבוק בירה לאו

5,000
10,000
3,000
5,000
10,000

משקאות

מנגו ,אננס ,בננה ,אבטיח

המסעדה
טעם של בית

לאוס

MENU
Mezze (per salad)

Tahini, Matbucha, Humus, Eggplant Dip, Small Salad

5,000
8,000
38,000

Small bread roll
Large bread roll
Israeli breakfast

Appetizers

2 eggs of your choice (omelet, scrambled, sunnyside up, hard boiled egg), served with matbucha,
tahini, tuna, Israel salad and bread roll

35,000

Shakshuka

Served with Israeli salad, tahini and bread roll

25,000

Malawach

Served with tomato sauce,
a hard boiled egg and a spicy dip

Large Israeli salad
35,000 Israeli salad with tuna
25,000
Pad Thai
18,000

Traditional rice noodles stir fried with
vegetables in a delicious peanut sauce.
Optional- Chicken 10,000

18,000

Egg rolls

All plates come with one side of your choice
and an Israeli salad.

Sides: Stir fried vegetables, yellow rice, fried
rice with vegetables, mashed potatoes with fried
onions, white rice or baked potatoes.
>> Additional side of your choice 10,000

Fish Schnitzel

38,000

Schnitzel

45,000

Breaded Tilapia fillet covered with crispy breadcrumbs
Breaded chicken breast covered with crispy,
herbed breadcrumbs

Grilled Chicken Breast 45,000

Freshly grilled chicken in a special rub

Shawarma

50,000

Pargit

55,000

Hamburger

65,000

Your choice of Fruits

10,000

Chicken shawarma in an authentic
Mediterranean marinade
Boneless chicken thigh

Main Courses

6,000

Hamburger, served in a bun with tomato and
onion and mayonaise.
Add a sunny-side up egg -an additional 5,000

Five egg rolls filled with vegetables with
delicious dipping sauce on the side

22,000

Humus Plate

25,000

Tuna Sandwich

Tuna with mayonnaise, tomato and cucumber
served in a fresh bread roll

22,000

Omelet Sandwich

Omelet with tomato and onion,
served in a fresh bread roll

40,000

Schnitzel Sandwich

Schnitzel with tomato and cucumber
served in a fresh bread roll

Mango, Pineapple, Banana and watermelon

Soft Drinks

Can of Coke / Sprite
Bottle of Coke / Sprite
Soda
Water bottle
Bottle of Leo beer

5,000
10,000
3,000
5,000
10,000

Drinks

Sandwiches

Served with a bread roll, fried onions, and a spicy dip

