
THE POOL
MENU תפריט

Prices in NIS include V.A.T. Prices in US dollars are based on $1 = 3.5 NIS and are applicable for foreign 
tourists changing to their room and exclude V.A.T, as per law.

Green leaf salad, seasonal fruits, passion fruit vinaigrette

Market salad with Bulgarian  cheese, pesto bruschetta

Cherry tomato salad
Cherry tomato, spicy chili, basil, sunflower seeds, labane, 
served with mini frena bread  

SALADS

Pizza Margherita
Additional toppings (supplement per addition): 
Onion / tomato / mushrooms / tuna / Bulgarian cheese/
green olives -5 NIS

Chef's Pizza
Tomato sauce, smoked mozzarella, spicy chili, red pepper, 
pineapple, sunny side up egg 

PIZZA

Pasta penne in tomato sauce and parmesan cheese 

Cheese and tomato toast

KIDS

Berries, pecan, caramelized pear,  granola

Dark chocolate, banana, almonds

Halva, white chocolate, pistachio

YOGURT 
HONEY / SILAN / MAPLE SYRUP

Seasonal fruit for two 

Additional seasonal fruits for a family

Watermelon with Bulgarian cheese

FRUITS

OVEN ROASTED

Roasted cauliflower
garlic aioli / garlic yogurt

Antipasti platter 
focaccia roasted vegetables,  goat cheese,with toppings 
(pesto / olive oil / balsamic / cream cheese)

Creamed baked potato with kashkaval cheese/parmesan

פיצה מרגריטה
תוספות: בצל / עגבניות / זיתים / פטריות /

 בולגרית / טונה 5 ₪ לתוספת                 

פיצת השף
 רוטב עגבניות, מוצרלה מעושנת, צ'ילי חריף, גמבה, אננס, ביצה עין

פיצה

כרובית צלויה
 איולי שום / יוגורט שום 

אנטיפסטי 
 ירקות קלויים, גבינת עיזים מוגש עם פוקצ'ה עם תוספות 

(פסטו/שמן זית/בלסמי מצומצם/גבינת שמנת

תפוחי אדמה מוקרמים בשמנת וגבינת קשקבל /פרמיזן

מהתנור

סלט עלים ירוקים, פירות העונה, ויניגרט פסיפלורה

סלט שוק עשיר עם גבינה בולגרית, מוגש עם ברוסקטת פסטו 

סלט עגבניות שרי 
עגבניות שרי ,צ'ילי חריף, בזילקום, גרעיני חמניות ,לאבנה, 

מוגש עם מיני פרנה 

סלטים

פירות

פירות העונה זוגי

פירות העונה משפחתי 

אבטיח בולגרית

פירות יער, פקאן, גרנולה 

שוקולד מריר, שקדים, בננה  

חלבה, שוקולד לבן, פיסטוק  

יוגורט
 דבש / סילן / מייפל

פסטה פנה ברוטב עגבניות, גבינת פרמיזן 

טוסט גבינה ועגבניה  

ילדים

29

29

29

42

44

58

58

56

59

65

63

63

63

54

68

44

₪/NIS



THE POOL
MENU תפריט

* המחירים בשקלים כוללים מע"מ. המחירים בדולרים מבוססים על 3.5 ₪ - 1$ ואינם כוללים מע"מ

Fresh Squeezed Juice 
Choice from a variety of seasonal fruits

Ben & Jerry's milkshake 
Choice from a variety of flavors

Ice coffee/ Vanilla ice coffee (slushy)

Cold coffee

BEVERAGES

Shapira

Corona

Carlsberg 

Heineken

Goldstar

BEER

Cocktail of the day

Lemon Mint Arak

Aperol Spritz

Vodka Cranberry

Gin & Tonic

Mojito 

Orange Campari 

COCKTAIL

Aviv White Mountain Winer

Gewürztraminer Psagot Winery  

Rosé, Jerusalem Wineries  

 WINE

ALCOHOL

שפירא

קורונה

קרלסברג

הייניקן

גולדסטאר

בירות

כוס מיץ פירות סחוט
(לפי בחירה)

מילק שייק בן אנד ג'ריס
(במבחר טעמים)

אייס קפה /אייס קפה וניל 

קפה קר

מיץ ומילק שייק

קוקטייל היום 

ערק לימונענע 

אפרול שפריץ

וודקה חמוציות

ג׳ין וטוניק

מוחיטו

קמפרי תפוזים 

מעורבבים

אביב לבן, יקב הרי גליל

גווירצטרמינר, יקב פסגות

רוזה, יקב ירושלים

יין

אלכוהול

26

36

22

22

28

28

32

32

32

56

48

44

44

44

48

48

38/120

38/150

32/120

₪/NIS

glass/bottleכוס/בקבוק

glass/bottle

glass/bottle

כוס/בקבוק

כוס/בקבוק


