
MENU תפריט

THE LOUNGETHE LOUNGE







· מנות פתיחה ·

חציל בלדי מעושן | 49 ₪ 
בליווי טחינה, סלסת עגבניות צרובות, שקדים קלויים, בליווי פוקצ'ת הבית 

קארפצ'ו סלק | 49 ₪ 
עם פסטו, עלי רוקט, קונפי עגבניות שרי, גבינת עיזים, ביצה עלומה

פטריות ממולאות | 63 ₪
בציפוי פריך, גבינה כחולה, אגוזים, רוטב שמנת וזעפרן

כרובית פריכה מטוגנת | 45 ₪ 
על מצע טחינה ירוקה, לימון כבוש, בליווי פוקצ'ת הבית 

פלטה מזרחית | 63 ₪
חומוס, כדורי פלאפל, טחינה, חמוצים, לאבנה עם זעתר,

חציל קלוי, סלט קצוץ, לחם פרנה

מרק היום | 42 ₪
 )שאל את המלצר(

בוקר ישראלי | 63 ₪
חביתה או ביצת עין ותוספות לבחירה בצל/עגבנייה/פטריות/פלפלים 

בליווי סלט קצוץ, לאבנה, סלט טונה, טחינה, חומוס, מיקס חמוצים, מטבוחה, לחם הבית

בוקר קונטיננטלית | 56 ₪
קרואסון, לחם בריוש, חמאה, ריבת עגבניות שרי,

 ריבת בצל, דבש, חמאת בוטנים, סלט פירות

· ארוחת בוקר ·
)מוגשת עד השעה 13:00(

· סלטים ·

סלט בריאות | 63 ₪
עלי חסה, עלי תרד, אבוקדו )בעונה(, אגוזי מלך, פרוסות סלק מקורמל,

 חמוציות ברוטב חרדל דיז'ון

סלט העיר העתיקה | 63 ₪ 
ירקות השוק, עשבי תיבול, כדורי פלאפל, טחינה לבנה, קרעי פיתה אפויה עם זעתר

סלט באנדורה | 63 ₪
מיקס עגבניות, פלפל חריף, גבינת פטה, בצל סגול, עשבי תיבול,

זיתי קלמטה, שמן זית לימון, צנוברים קלויים 

סלט ישראלי | 56 ₪ 
עגבניות, מלפפון ובצל סגול קצוצים דק דק, עשבי תיבול,  שמן זית, לימון, בליווי טחינה 



Flame Roasted Eggplant - 49 nis
Burnt tomato salsa, tahini, toasted almonds, served with house focaccia

Beetroot Carpaccio - 49 nis
Pesto, arugula, confit cherry tomatoes, goat cheese, poached egg

Crispy Stuffed Mushrooms - 63 nis
Blue cheese, nuts, saffron cream sauce 

Crunchy Deepfried Cauliflower - 45 nis
 Green herb tahini, preserved lemons, served with house focaccia

Middle Eastern Platter - 63 nis
Hummus, tahini, labneh withd za׳atar, roasted eggplant, finely chopped salad,

served with frena bread

Soup of the Day - 42 nis
 )Ask the waiter(

· Starters ·

· Salad ·

Health salad - 63 nis
Lettuce, spinach, avocado )in season(, walnuts, caramelized beetroot, 

cranberries, dijon mustard vinaigrette

City Salad - 63 nis
Seasonal market vegetables, fine herbs, falafel, tahini,

 crunchy pita bread croutons, za׳atar

Tomato Salad - 63 nis 
Mixed tomatoes, feta cheese, red onions, chilli flakes,

kalamata olives, olive oil, toasted pine nuts

Israeli Salad - 56 nis
Finely chopped tomatoes, cucumber, red onion with

fine herbs and tahini, olive oil and lemon dressing

· Breakfast ·

Israeli Morning - 63 nis

Omelette or fried eggs of your choice )onion\tomato\mushrooms\peppers(
Served with chopped salad, tuna salad, labneh,

tahini, hummus, pickles, matbucha, served with house focaccia

Continental Morning - 56 nis 
Croissant, Brioche bread, cherry tomato jam, onion jam, honey, peanut butter, fruit salad

)Served until 13:00(



פילה דג סלמון | 89 ₪
על מצע פירה ירוק, בתוספת סלט אישי

פילה דניס | 119 ₪ 
 צרוב על הפלנצה, קרם גזר וכוכב אניס, ירקות ירוקים,

 באקצ׳וי, שמן זית, עשבי תיבול

עראייס דג ים | 79 ₪
פיתה ממולאת בדג ים טחון בטיפול מזרחי,  צרובה על פלאנצ'ה

בתוספת סלט עלים ירוקים ולימון כבוש, טחינה, אריסה

מוקפץ אסייתי | 55/59/69 ₪
אטריות נודלס מוקפצות ברוטב טריאקי עם 

ירקות/קוביות סלמון/טופו

רביולי גבינת עיזים | 65 ₪
ברוטב חמאת עגבניות וטימין

פטוצ׳יני סלסה רוזה | 65 ₪
עם גבינת פרמזן

פסטה במגוון רטבים ללא גלוטן | 69 ₪

  המבורגר סלק | 69 ₪  
 טחינה גולמית, גרגרי חומוס, גזר ובצל מטוגן

פיש & ציפס | 89 ₪
 נתחי דג מטוגנים בטמפורה, מוגש עם צ׳יפס,

 סלט קולסלאו, ממרח איולי לימון

צ׳יפס | 35 ₪

· מנות עיקריות ·

ספגטי ברוטב עגבניות - 46 ₪

טוסט גבינה מוגש עם צ׳יפס וסלט אישי - 42 ₪

פיצה מרגריטה | 59 ₪ 
רוטב עגבניות, בזיליקום, גבינת מוצרלה

פיצה מרגריטה ללא גלוטן | 69 ₪ 

פיצה הבית | 65 ₪
3 תוספות לבחירה: פלפלים/פטריות/בצל/טונה/תירס/זיתים ירוקים/עגבניות

פיצה נאפולי | 65 ₪
רוטב פסטו ירוק, קוביות חציל, קונפי שום, עלי בזיליקום, גבינת מוצרלה, צנוברים קלויים

 · מהטאבון ·

· מנות ילדים ·

Spaghetti with tomato sauce - 46 nis

Grilled cheese sandwich with french fries and a side salad - 42 nis



Salmon Fillet - 79 nis
Green mashed potatoes, side salad

Sea Bream Fillet - 119 nis
 Roasted on the Plance Grill, with carrot and anise cream, 

green vegetables, bok choy, olive oil and herbs

Fish “Arayes” - 89 nis
Pita stuffed with minced fish and middleeastern spices.

 Grilled on the plancha. Served with a side salad, 
preserved lemons, tahini and arisa

Stir Fry Noodles - 69\59\55 nis
Noodles stir fried with vegetables, teriyaki sauce 

Salmon\Tofu\Veg

Goat Cheese Ravioli - 65 nis
Tomato and thyme butter sauce 

Fettuccine Rosé - 65 nis 
Pink tomato and cream sauce with parmesan cheese

  Beet Burger - 69 nis 
Raw tahini, chickpeas, carrots and fried onions

Pasta in a Variety of Sauces )gluten free( - 69 nis

Fish & Chips - 89 nis
Battered fried fish served with french fries, coleslaw and lemon aioli dip

French Fries - 35 nis

· Mains ·

· The Oven ·

Pizza Margherita - 59 nis
Tomato sauce, basil, mozzarella

Pizza Margherita gluten free - 69 nis

 House Pizza - 65 nis
Your choice of 3 toppings

Peppers, mushrooms, onion, tuna, corn, green olives, tomatoes

Pizza Napoli - 65 nis 
Green pesto, pine nuts eggplant, garlic confit, basil, mozzarella 

· Children · 

Spaghetti with tomato sauce - 46 nis

Grilled cheese sandwich with french fries and a side salad - 42 nis




