Fruits

פירות

Fruit plate with seasonal fruit

32.00

 פרוסים- פלטת פירות העונה

Cold melon – sliced.

32.00

 פרוס- אבטיח קר

Cold watermelon – sliced

32.00

 פרוס- מלון קר

Popsicles

8.00

שלגונים

Drinks

משקאות

Soft drinks

16.00

משקאות קלים מוגזים

Nectar / cider

17.00

 סיידר/ נקטר

Mineral water small

12.00

מים מינראלים קטן

Mineral water big

16.00

מים מינראלים גדול

Maccabi / Goldstar beer

18.00

 גולדסטאר/ מכבי

Carlsberg draft beer 1/2-1/3

20.00
22.00/18.00

קרלסברג
1/3-1/2 קרלסברג מהחבית

Ness tea flavor

18.00

נס־תה בטעמים

Ice tea

18.00

תה קר

Ice coffee

18.00

קפה קר

Orange / grapefruit

16.00

 אשכוליות/ תפוזים

Cocktails

קוקטילים

Americano

45.00

אמריקנו

Campari Orange

45.00

קמפרי הדרים

Mojito

45.00

מוחיטו

Ouzo Pear Kiwi

45.00

אוזו אגסים וקיוי

Cocktail of the day

45.00

קוקטייל היום

משקאות חמים

Hot drinks
Coffee / tea

תפריט בריכה

15.00

*Not served on Shabbat *לא מוגש בשבת

המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ
Prices are in NIS and include V.A.T
Foreign guests paying through their hotel bill Are exempt from V.A.T

 קפה/ תה

Studio Schneider

Carlsberg beer

MENU
M E N U

Salads

סלטים

Chef`s salad
Chicken pastrami salad with mushrooms, cherry tomatoes,
walnuts, lettuce with mustard sauce

52.00

52.00

סלט השף
, עגבניות שרי,סלט רצועות עוף הודו ופסטראמה עם פטריות
 עלי חסה פריכים ברוטב חרדל,אגוזי מלך

*Chicken salad
Chicken salad with mushrooms, cherry tomatoes, walnuts,
lettuce with mustard sauce

52.00

52.00

*סלט עוף
 עלי חסה פריכים, אגוזי מלך, עגבניות שרי,סלט עוף חם עם פטריות
ברוטב חרדל

Tuna salad
Tuna salad with lettuce, fresh vegetables and roasted sweet
potato with olive oil and balsamic vinegar

49.00

49.00

סלט טונה
 עלי אנדיב, בטטה צלויה,מיקס עלי חסה וירקות טריים
בשמן זית וחומץ בלסמי

"Summer salad"
Fresh vegetables: cucumber, tomatoes, green, yellow pepper
with olive oil and lemon

45.00

45.00

סלט קיץ
 בשמן זית ולימון, פלפל צהוב, גמבה, עגבניות, מלפפון:ירקות טריים

כריכים

Sandwiches

 בתוספת ירקות טריים וטוגני תפוח אדמה,מוגשים בג’בטה

Served with fresh vegetables and French fries

56.00

כריך קורנדביף
 עלי חסה פריכים ועגבניות בחרדל ומיונז,חזה בקר כבוש

56.00

כריך חזה הודו
חזה הודו מעושן עם ירקות טריים ומיונז

56.00

*כריך חזה עוף
חזה עוף במרינדה סויה ודבש עם ירקות ועלי חסה

45.00

כריך אבוקדו
אבוקדו עם ירקות קלויים ופסטו

45.00

56.00

*כריך פרגית
נתחי פרגית במרינדה על הגריל עם עלי חסה פריכים

*Young chicken sandwich
young chicken from the grill with lettuce leaves

56.00

67.00

*Entrecote sandwich
entrecote from the grill with lettuce leaves and fresh
vegetables. served with pesto and onion rings

67.00

*כריך אנטריקוט
נתחי אנטריקוט על הגריל עם עלי חסה וירקות טריים
מוגש עם פסטו וטבעות בצל

62.00

*Hamburger
hamburger with Tehina, fresh vegetables and onion rings,
served with french fries

62.00

*המבורגר
המבורגר בקר בטחינה גסה עם ירקות טריים וטבעות בצל
מוגש עם טוגני הבית

49.00

*Hot dogs
Hot dogs from the grill with lettuce and fresh vegetables,
served with french fries

49.00

*נקניקיות עוף
נקניקיות עוף על הגריל עם עלי חסה וירקות טריים
מוגש עם טוגני הבית

Corned beef sandwich
pickled corned beef with lettuce leaves, tomatoes, mustard
and mayonnaise

56.00

Turkey sandwich
smoked Turkey breast with fresh vegetables and mayonnaise

56.00

*Chicken sandwich
Chicken breast with soya and honey, served with lettuce and
fresh vegetables

56.00

Avocado sandwich
avocado with roasted vegetables and pesto

מנות עיקריות

Main Courses

מוגשות עם ירקות טריים וטוגני תפוח אדמה

served with fresh vegetables and French fries

*Entrecote steak
entrecote steak from the grill served with french fries

85.00

*Chicken steak
spring chicken steak with ginger soya and garlic from the grill

70.00

*Fried chicken
chicken nuggets fried in breadcrumbs served with vegetables
adn french fries

56.00

* Mixed grill
slices of entrecote, spring chicken and kebab from the grill
served with vegetables

76.00

*סטייק אנטריקוט
סטייק אנטריקוט במרינדה על הגריל מוגש עם ירקות וטוגני הבית

70.00

*סטייק פרגיות
פרגיות במרינדה סויה ג’ינג’ר ושום על הגריל מוגש עם ירקות צלויים

56.00

*טוגני עוף
 טוגני הבית וירקות טריים,נתחי עוף בציפוי פירורי לחם

76.00

*מיקס גריל
 פרגיות וקבב על הגריל עם ירקות צלויים וטוגני הבית,נתחי אנטריקוט

הפינה המהירה
14.00/18.00

Fast Food
*French fries small/ big

85.00

14.00/18.00

Pita with hummus

22.00

*Kids special
Mini schnitzel with french fries and
Vegetables ,popsicle or soft drink

50.00

גדול/ *ציפס קטן

22.00

חומוס בפיתה

50.00

*עסקית לילדים
שניצלוני עוף עם טוגני תפוח אדמה וירקות טריים
עם קרחון או משקה קל

