Hummus with lamb...............................................

₪ 49 ...................................... חומוס עם בשר טלה

Chicken liver chopped with glazed silan dates

כבד עוף קצוץ בזיגוג סילאן תמרים
on a bed of toast................................................... ₪ 69 ...........................................על מצע לחם קלוי
Fried cauliflower coated with crumbs covered

כרובית מטוגנת בציפוי פירורי פנק
על מצע של טחינה ירוקה
with panko crumbs on a bed of green tehina
₪
59
................................................................
ולימון
and lemon..............................................................
Cigars filled with veal...........................................

₪ 69 ......................... סיגרים ממולאים בבשר עגל

Casserole of hot forest mushroomss...................

₪ 69 .............................. קדירת פטריות יער חמות

Home-style mini-schnitzels with sesame............

₪ 69 ........................................... שניצלונים בבירה

Pita stuffed with veal...........................................

₪ 59 ..........  פיתה ממולאת בבשר טלה- ערייאס

Meat blintzes with sauce......................................

₪ 69 .................................. בלינצ'ס בשר עם רוטב

Oriental Jerusalmi mixed on a bed of tortilla and

מעורב ירושלמי אוריינטלי

fried onion.............................................................

₪ 69 ........................ על מצע טורטיה ובצל מטוגן

Blintzes stuffed with chicken liver
in onion jam sauce................................................

בלינצ'ס ממולא כבד עוף
₪ 69 ............................................. ברוטב ריבת בצל

Soup of the day – ask the waiter.........................

₪ 45 .............. מרק היום – נא לשאול את המלצר

WELL DONE 'בשר טרי מקבוצת 'וול דאן
דאן- וול100%

שחיטה מקומית

₪ 49 -*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב עבור הסלטים ב
*for those who don't order a main course the salads cost 49 NIS

Entrecôte salad

סלט אנטריקוט

A mix of green leaves and lettuce, combined with
fresh vegetables, entrecote and a variety of nuts,

מיקס על עלים ירוקים וחסה בשילוב ירקות טריים
נתחי אנטריקוט ומגוון פיצוחים בתוספת סהרוני בטטה
with a hint of sweet potato, served as a main course. ₪ 169 ......................................... מוגש כמנה עיקרית

סלט פרגית

Pullet steak Salad

מיקס על עלים ירוקים וחסה בשילוב ירקות טריים
A mix of green leaves and lettuce combined with
נתחי פרגיות ומגוון פיצוחים בתוספת סהרוני בטטה
fresh vegetables, pullet steak and a variety of nuts,
with sweet cumin, served as a main course............... ₪ 139 ......................................... מוגש כמנה עיקרית

סלט עוף

Grilled chicken
Grilled chicken breast slices with garden salad served
as a main course...................................................... ₪

Israeli salad...........................................................

נתחי חזה עוף צלויים בגריל בליווי סלט גינה
129 ........................................ מוגש כמנה עיקרית

₪ 49 ........................................ סלט ישראלי קצוץ
סלט חם

A variety of sau-chwan
saut-ed vegetables.........................................................

₪ 99.............  צ'וואן-שלל ירקות מוקפצים בנוסח סה

WELL DONE 'בשר טרי מקבוצת 'וול דאן
דאן- וול100%

שחיטה מקומית

₪ 49 -*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב עבור הסלטים ב
*for those who don't order a main course the salads cost 49 NIS

 גר300/ גר150
Fresh chicken liver on a bed of fried onions.......

₪ 119/149 . ............ כבד טרי על מצע בצל מטוגן

Grilled Chicken breast...........................................

₪ 109/139 . .................................... חזה עוף בגריל

Chicken breast in oriental marinade....................

₪ 109/139 . ........ חזה עוף במרינדה אוריינטלית

Chicken breast in teriyaki sauce..........................

₪ 109/139 . .................... חזה עוף ברוטב טריאקי

Grilled wings in teriyaki sauce.............................

₪ 99/129 .......... כנפיים ברוטב טריאקי על הגריל
סטייק פרגית צעיר במרינדה

Pullet steak in a marinade
on flaming coals....................................................

₪ 119/149 . ............................. על גחלים לוהטות
סטייק פרגית צעיר על גחלים לוהטת

Pullet steak on hot coals
with orange jam....................................................

₪ 119/149 . ................................. בסילאן תפוזים

שניצל עוף וינאי
French fries........................................................... ₪ 129 ........................ בתוספת סלט פרש וצ'יפס
Viennese chicken shnitzel with fresh salad and

Chicken liver in mushrooms and wine.................

₪ 149 ................................. כבד עוף בפטריות ויין

Stir-fried chicken strips........................................

₪ 149 .................................... נתחי עוף מוקפצים

*כל מנות העוף מוגשות בתוספת ירקות אפויים
* All chicken dishes are served with baked vegetables

*בשל דרישת כשרות יתכנו ימים בהם לא יוגש כבד עוף
*Due to Kashrut requirements, chicken liver will not always be available

WELL DONE 'בשר טרי מקבוצת 'וול דאן
דאן- וול100%

שחיטה מקומית

₪ 49 -*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב עבור הסלטים ב
*for those who don't order a main course the salads cost 49 NIS

אסאדו עגל ארגנטינאי ברוטב דמיגלאס

Argentinian beef asado con demi glace
and creamy sweet potatoes ...............................

₪ 179 .................................... בתוספת קרם בטטה

בריסקט אמריקאי ברוטב קברנה
vegetables ........................................................... ₪ 179................................ בתוספת ירקות צלויים
American brisket in Cabernet sauce with grilled

אסדו כבש וירקות שורש
vegetables ........................................................... ₪ 189............................................ בנוסח קזבלנקה
Casablanca style asado mutton meat with root

Tornado rib steak in Merlot wine and

ריב סטייק טורנדו
mushroom sauce .................................................. ₪ 199 ...................... ברוטב יין מרלו ופטריות יער
Entrecote Tornado in Merlot wine and

אנטריקוט טורנדו
mushroom sauce .................................................. ₪ 209 ...................... ברוטב יין מרלו ופטריות יער
Roast beef in red wine and silan ........................

₪ 179 .......................... צלי בקר ביין אדום וסילאן

מיקס תבשילים
brisket, asado, lamb ............................................. ₪ 399 ................................  טלה,  אסאדו,בריסקט
Mix of dishes

*כל התבשילים מוגשים עם אורז
*All the dishes are served with rice

WELL DONE 'בשר טרי מקבוצת 'וול דאן
דאן- וול100%

שחיטה מקומית

₪ 49 -*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב עבור הסלטים ב
*for those who don't order a main course the salads cost 49 NIS

קבבוני טלה

Lamb kebab
fine lamb lamb kebab, finely chopped on the

קבב מבשר טלה משובח קצוץ דק על הסכין בזילוף

knife with basil and green tehina.........................

₪ 139 ................................................... טחינה ירוקה

Lamb kebab on a bed of roasted eggplant & tahini

קבב טלה על מצע חציל צלוי טחינה

Finely chopped lamb and beef kebab on the

קבב מבשר טלה ובקר קצוץ דק

skewer....................................................................

₪ 149 ........................................................ על הסכין

Rib steak - 500 gr. ..........................................................

₪ 189 .....................................  גרם500 ריב סטייק
צלעות כבש

Lamb chops
Quality meat with a fantastic flavor 350g.............

₪ 209 ..........  גרם350 מבשר משובח בטעם מופלא

Stir-fried entrecôte strips....................................

₪ 169 .......................... נתחי אנטריקוט מוקפצים
סטייק אנטריקט

Entrecôte steak
300/500 gram.........................................................

₪ 219/179 ...................................  גרם500/  גרם300

new! Skewer of veal almonds (Extra).................

₪ 89............... )חדש! שיפוד שקדי עגל (תוספת

Entrecote cow steak.......................................................

₪ 199 .......................  גר350 סטייק אנטריקוט עגלה
מיקס בורגר

Burger Mix
Burger from meat beef and lamb.........................

₪ 149 ..................................... המבורגר מבשר וטלה

*מנות בקר מהגריל מוגשות בתוספת תפוח אדמה ובטטה ותבשילים מוגשים עם אורז
* Grilled beef dishes are served with potato and sweet potato and cooked with rice

WELL DONE 'בשר טרי מקבוצת 'וול דאן
דאן- וול100%

שחיטה מקומית

₪ 49 -*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב עבור הסלטים ב
*for those who don't order a main course the salads cost 49 NIS

מיקס טריו אישי
steak, pullet steak, liver......................................... ₪ 229 ........................  כבד עוף, פרגית,ריב סטייק
Personal trio mix

Kebab and Pullet Duet .........................................

₪ 149 ....................................... דואט פרגיות וקבב

Pullet steak and entrecote Duet..........................

₪ 194 ............................. דואט פרגית ואנטריקוט

Entrecote and Lamb-ribs Duet ............................

₪ 219 .................... דואט אנטריקוט וצלעות טלה

Pullet and Lamb-ribs Duet ...................................

₪ 199 ............................ דואט פרגית וצלעות טלה

Rib Steak and Ribs Duet ......................................

₪ 234 ......................................... ריב סטייק וצלעות

Almond duet Rib steak and veal..........................

₪ 249 .................................. ריב סטייק ושקדי עגל

Chicken mix: for two pullet steak Chicken

מיקס עוף
₪ 289 ............  כבד עוף עם כנפיים, חזה עוף,פרגית

Liver, chicken breast, chicken wing ..................
House mix
for two Steak entrecote, pullet steak, Chicken
liver lamb kebab....................................................

מיקס הבית
 סטייק,סטייק אנטריקוט

₪ 319 .............................  כבד, קבבוני טלה,פרגיות

Special house mix
T-Bone, pullet steak, lamb kebab and
lamb-ribs....................................................

מיקס הבית מיוחד
, סטייק פרגית,סטייק עצם

₪ 369 ................................ קבבוני טלה וצלעות כבש

 בטטה וירקות, *המיקסים מוגשים בתוספת תפוח אדמה
*The mixes are served with a potato, sweet potato and vegetables

WELL DONE 'בשר טרי מקבוצת 'וול דאן
דאן- וול100%

שחיטה מקומית

₪ 49 -*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב עבור הסלטים ב
*for those who don't order a main course the salads cost 49 NIS

דניס שלם פרוס פילה על מצע ים תיכוני אפוי
of greens baked in a hot grill............................... ₪ 149 ................................................... בגריל לוהט
Sliced whole bream on a Mediterranean bed

Red trout fillet on a bed of Mediterranean
greens baked in a hot grill....................................

פילה פורל אדום על מצע עלים ים תיכוני אפוי
₪ 149 .................................................... בגריל לוהט

Real Norwegian salmon

פילה סלומון נורבגי אמיתי
fillet seared on a gridof red coals on a bed of
צרוב ברשת פסים על גחלים אדומות במצע
Mediterranean greens ......................................... ₪ 159 .............................................. עלים ים תיכוני

*כל ההדגים מוגשים בתוספת ירקות אפויים
*All the fish are served with baked vegetables

₪ 49 -*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב עבור הסלטים ב
*for those who don't order a main course the salads cost 49 NIS

המבורגר ביתי

Home style hamburger
with French fries and salad..................................

₪ 69 ..................................... בתוספת צ'יפס וסלט

Mini-schnitzels with French fries and salad........

₪ 69 ................. שניצלונים בתוספת צ'יפס וסלט

Chicken wings with French fries and salad ........

₪ 69 ....................... כנפיים בתוספת צ'יפס וסלט

Hotdogs with French fries and salad...................

₪ 69 ...................... נקניקיות בתוספת צ'יפס וסלט

WELL DONE 'בשר טרי מקבוצת 'וול דאן
דאן- וול100%

שחיטה מקומית

₪ 49 -*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב עבור הסלטים ב
*for those who don't order a main course the salads cost 49 NIS

San pellegrino sparkling water...........

₪ 29 ......................................... סאן פלגרינו – מוגז

Jug of lemonade/ orange juice ...........

₪ 36 .....................................  תפוז/קנקן לימונדה

Cola.......................................................

₪ 14 ................................................................ קולה

Flavored soda.......................................

₪ 14 ................................................. סודה בטעמים

Juice .....................................................

₪ 14 ................................................................. נקטר

Mineral watter......................................

₪ 14 .................................................. מים מינרליים

Soda......................................................

₪ 14 .................................................................. סודה

Black beer.............................................

₪ 20 ................................................... בירה שחורה

Goldstar ...............................................

₪ 24 ........................................................ גולדסטאר

Maccabi.................................................

₪ 24 ...................................................................מכבי

₪ 49 -*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב עבור הסלטים ב
*for those who don't order a main course the salads cost 49 NIS

Baluto
A white chocolate coated egg filled with vanilla and
nuggets based on rice crackers and chocolate

בלוטו
ביצת קינדר מצופאת שוקולד לבן ממולאת במוס
וניל ונוגט על בסיס פצפוצי אורז ושוקולד

Bounty
Chocolate and nougat crunch cake, cocnut cream and
chocolate ganache

באונטי
, קרמו קוקוס,קראנץ פיוטין שוקולד ונוגט
וגנאש שוקולד

Snickers
Chocolate tart, toffee carmel, roosted peanuts and
chocolate ganache

סניקרס
 בוטנים קלויים,קרמל טופי,טארט שוקולד
וגנאש שוקולד

טירמיסו

Coffee Twist (Tiramisu)
Almond biscuit,coffee cream, coffee mousse and
chocolate ganache

 מוס קפה,קרמו קפה,דקואז שקדים
וגנאש שוקולד

Fudge
Rich and soft chocolate dessert

פאד'ג
קינוח שוקולדי עשיר ונימוח

פסיפלורה

Passiflora
Coconut biscuit, nougat crunch,passion flower
mousse, passion flower glaze

, מוס פסיפלורה, קראנץ נוגט,דקואז' קוקוס
קולי פסיפלורה

3 ice cream balls..........................................................................

סורבה
₪ 29 .............................................................. כדורי גלידה3

Birthday dessert....................................................

₪ 99/149.......................................קינוח יום הולדת

Sorbet

ייתכנו שינויים במנות אחרונות בהתאם לעונת השנה
There may be different desserts depending on the season of the year

₪ 49 -*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב עבור הסלטים ב
*for those who don't order a main course the salads cost 49 NIS

