
  

ב"ה   

 
 

 מניותכל המנות מוגשות עם לח
 ת הבית שלנו ואו פית

                   
 

       Great Beginnings 
 

 התחלות טובות   

   

Salads Pallet  

A selection of our homemade 

salads and dips 

 

€9.90 

 לטת סלטיםפ

 מבחר סלטי הבית שלנו

Hummus  

Minced fresh hummus served 

with boiled  chickpeas 

€6.90 
 ומוס עם גרגיריםח

 -סלט חומוס טרי הטחון במקום 

 מוגש עם גרגירי חומוס מבושלים

Hummus Tahini  

Hummus with tahini and olive 

oil 

€7.90 
 טחינהומוס ח

 סלט חומוס בליווי טחינה ושמן זית

Hummus Falafel  

Hummus with hot Falafel balls  
€9.90 

 פלאפלומוס ח

 פל חםאלסלט חומוס בליווי כדורי פ

Shakshuka  

Spicy tomato stew with eggs 
€6.90 

 קשוקהש
 עגבניות פיקנטי עם ביציםתבשיל 

Hamshuka  

Hummus with hot Shakshuka 
€8.90 

  משוקהח
 חמה חומוס עם שקשוקה

Falafel 

A culinary experience that 

is sure to tempt and satisfy 

every plate.  Served with 

vegetables, pickle, fries 

and tahini. 

€9.90 

  לאפלפ

בתוספת  פל חמיםאלכדורי פ
, סלט ישראלי קצוץ דק ,טחינה

 .וצ'יפס חמוצים
 מוגש על צלחת       

 

 

 

All dishes are served with our 

homemade bread or pita 

 התמונות להמחשה בלבד
Pictures are for 

demonstration only 



 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Main Dish  מנות עיקריות 

Served with a hot side-dish a 

choice of: fries, baked potatoes 

or rice 

 

תוספת חמה לבחירה: עם מוגש 
 צ'יפס, תפוח אדמה אפוי או אורז

 

Israeli Schnitzel 

Chicken breast topped with 

crunchy bread crumbs - deep 

frying 

€15.90 

 ניצל ישראליש
חזה עוף בציפוי פירורי לחם קרנצ'י 

 טיגון עמוקב

Mini- Schnitzels in Sesame  

Chicken strips topped with 

bread crumbs and sesame 

seeds, Served with BBQ sauce 

€15.90 

 ניצלונים בשומשוםש
מצופה בפירורי לחם  רצועות עוף

 , מוגש עם רוטב ברביקיוושומשום

Chicken Wings 

In barbecue sauce and caramel 

€ 12.90 
 נפיים עוףכ

 ברוטב ברביקיו וקרמל

Grilled Chicken Breast 

With an Israeli-style seasoning 
€14.90 

 גרילזה עוף על הח
 פיקנטייםעם עשבי תיבול 

Tay Sautéed  Chicken  

Chicken strips sautéed  with 

vegetables in Asian sauces 

€18.90 

סגנון טאיב ציםעוף מוקפצועות ר  
מוקפצים עם ירקות  רצועות עוף

 םבשילוב רטבים אסיאתיי
 מתקתקים

Shawarma 

 A Levantine dish of meat 
 ווארמהש €17.90

Pargit Steak   

Clean bones chicken thigh on 

the grill with the addition of 

roasted onions and oriental 

seasoning 

€18.90 

  פרגיתטייק ס

ירך עוף נקי מעצמות על הגריל 
 יבתוספת בצל קלוי ותיבול מזרח

Fresh Awrat Fish (350-400 g) 
Baked in the oven with 

vegetables, Israeli-style 

seasoning, and lemon 

€19.90 

 גרם( 350-400)דג דניס טרי           
,ירקות פוי בתנור עםא             

  עשבי טיבול                         
ולימון                               



              Beef            בשר בקר 

All dishes are made of 100% 

great divide beef   
 

 

בשר  100%כל המנות מכילות 
 מחלקים מובחרים

 

Entrecote Steak ( 400-350  g) 
Grilled rib served with pepper 

sauce. 

Served with a hot side-dish a 

choice of: fries, baked 

potatoes or rice. 

€24.90 

  (ג"ר 400-350) אנטרקוטסטייק 
נתח מוורד הצלע על הגריל מוגש 

 עם רוטב פלפלת
תוספת לבחירה: צ'יפס, תפו"א אפוי 

 או אורז.

Tay Sautéed Beef (250 g) 

Beef strips sautéed  with 

vegetables in Asian sauces 

€20.90 

 טאיצועות בקר מוקפצים בסגנון ר
(ג"ר 052)  

מוקפצים עם ירקות בקר  רצועות
 םאסיאתייבשילוב רטבים 

 מתקתקים

American Burger (250 g) 
Beef burger from great divide 

ground beef,  

Served on a bun with aioli 

sauce, fresh vegetables and 

fries. 

€15.90 

  (ג"ר 052)מבורגר אמריקאי ה

מוגש  מובחריםבשר טחון מחלקים 
על גבי לחמניה בתוספת רוטב 

ירקות טריים וצ'יפס ,איולי  

Romanian Kebabs (250 g) 

Romanian-style beef kebabs. 

Served with a hot side-dish a 

choice of: fries, baked 

potatoes or rice. 

 

€15.90 

(ג"ר 052) בב רומני ק  

יקבב בקר בנוסח רומנ  
צ'יפס, תפו"א אפוי תוספת לבחירה: 

 או אורז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super Sides 

 

 

 תוספות      

Nish-Nush Salad  

green salad and tomatoes  

in our secret dressing 

€8.90 

לט נשנושיםס  
עלים ירוקים ועגבניות ברוטב 

 הסודי שלנו, בתוספת נשנושים

Israeli Salad 

Finely chopped vegetable salad 

with olive oil and fresh lemon. 

 

€7.90 

לט ישראליס  
סלט ירקות קצוץ דק בליווי שמן 

יזית ולימון טר  

Couscous with Vegetables  

Authentic North African dish 

plus a rich vegetable soup - 

chickpeas and saffron 

€9.90 

וסקוס עם ירקותק  
אפריקאי אותנטי תבשיל צפון 

גרגירי  ,בתוספת מרק ירקות עשיר
 חומוס וזעפרן

Spaghetti Bolognese  

Meat sauce with root 

vegetables - Italian style 

€14.90 

פגטי בולונזס  

רוטב בשר עם ירקות שורש 
 בנוסח איטלקי

Tomato Pasta 

Spaghetti in Napolitana sauce 
סטה עגבניותפ €9.90  

 ספגטי ברוטב נפוליטנה

French Fries   

Fresh potato wedges deep fried 

 
€3.90 

'יפסצ  

פלחי תפוח אדמה טרי בטיגון 
 עמוק

Soup of The Day 

Ask the waiter 

רק היוםמ €6.90  

 שאל את המלצר

   



 

 

 

 

 

 

 

 

אמירת "לחיים" ביהדות היא ביטוי לקירוב בין אנשים.  
ורעהו עונה כאשר אחד מאחל לשני ברכות של חיים ושלום 

 לו "לחיים ולברכה".

אמירת "לחיים" מתבצעת בהזדמנויות שונות , כגון: 
בהתאספות חברים, סעודת שבת וחג או בעת שמחה, על 

 משקה חריף.

 אז בואו נשב יחד, ונאחל אחד לשני "לחיים", ברכה ושלום.

 !לבריאות

 

Saying "L'chaim" in Judaism is an 

expression of bringing people together, when 

one wishes the other blessings of life and 

peace and his fellow replies "For life and 

blessings". 

Saying "L'chaim" takes place at various 

occasions, such as: friends gathering, 

Shabbat and Holiday meals and at times of 

happiness. 

So let's sit together, and wish each other 

"L'chaim", for life, blessings and peace. 

Bon appetite!  

 

 

Poultry is Glatt Kosher frozen 

The prices include VAT 

Responsible: Rabbi Chaim Segal 

 

 

Our Bakery 
 

 המאפייה שלנו

 
 

Homemade buns / Pita €0.75 הבית פיתה/לחמניות 

Tuna Sandwich  

Tuna with  mayonnaise  and 

vegetables 

€ 5 .90 

 נדוויץ טונהס
 טונה עם מיונז וירקות

Chicken Sandwich  

Our homemade buns with 

grilled chicken breast and 

fresh vegetables. 

€13 .90 

 'יקן סנדווץ'צ
לחמניות הבית שלנו עם חזה עוף 

 בגריל וירקות טריים

 Challah for Shabbat 

homemade traditional Jewish 

braided bread. 

€3.00 

 חלה לשבת


