8102  סולם יעקב חורף-תפריט לובי מעליות
LOBBY BY ELEVATORS MENU- Jacob's Ladder 2018
:שעות פתיחה

Opening hours:

01:11-88:11 :שישי

Friday : 4 pm-10 pm

 קפה ומאפה12:11-00:11 :שבת

Saturday: 8 am-11 am coffee& pastries

 כל התפריט-00:11-00:11

11 am-4 pm – The whole menu
ITEM

₪
NIS

פריט

SANDWICHES:

04

:כריכים
 מלפפון, חרדל,מיונז

Smoked beef- mayonnaise, mustard, pickled

52

Soups:

-חזה בקר מעושן

. חסה, עגבנייה,חמוץ
, מלפפון חמוץ, חרדל, מיונז-פסטרמה הודו
. עלי בייבי, בצל ירוק, צנונית,סלרי
. עלי בייבי, פלאפל, חציל קלוי, חומוס-טבעוני

cucumber, tomato, lettuce.
Pastrami- mayonnaise, mustard, pickled cucumber,
celery, radish, green onion, baby leaves.
Vegan- hummus, roasted eggplant, falafel, baby leaves.

:מרקים
מרק כתום
מרק אפונה

Sweet potato & carrot soup
Pea soup

.* מוגש עם לחמניית ביס וקרוטונים

* served with a small bun & croutons.

15

Pastries:

:מאפים אישיים
קרואסון שקדים
קרואסון שוקולד
דניש קינמון

Almond croissant
Chocolate croissant
Cinnamon Danish
04

Salads:

:סלטים אישיים
 כרוב אדום, מלפפון, עלי בייבי, חסה-טונה
. ביצה, תירס, עגבנייה, גזר,ולבן
 כרוב אדום, מלפפון, עלי בייבי, חסה-גינה
, גמבה, צנונית, זיתים, עגבנייה, גזר,ולבן
. תפו"א אפוי,פלאפל
 כרוב אדום, מלפפון, עלי בייבי, חסה-ירוק
, נענע, כוסברה, פטרוזיליה, עגבנייה, גזר,ולבן
. קרוטונים, חמוציות,אגוזים
 שמן זית/ אלף האיים/ ויניגרט-* מוגש עם רוטב
. ושתי לחמניות, טחינה/ולימון

Tuna- lettuce, baby leaves, cucumber, red & white
cabbage, carrot, tomato, corn, hardboiled egg.
Garden- lettuce, baby leaves, cucumber, red& white
cabbage, carrot, tomato, olives, radish, red pepper, baked
potato, falafel.
Green- lettuce, baby leaves, cucumber, red & white
cabbage, carrot, tomato, parsley, coriander, mint, nuts,
cranberry, croutons.
* served with dressing- vinaigrette / thousand island /
olive oil & lemon / tahini, and two buns.

Pizza: include 2 toppings

04

 תוספות5  כולל:פיצה

VEGAN COUSCOUS WITH ROOT VEGETABLES

04

קוסקוס טבעוני עם ירקות שורש

Drinks:
Mineral water
Soft drink
Fresh juice
Coffee large / small
milk 3% / milk 1% / soy milk

BON APPETIT!

:שתייה

8
15
12
12/14

מים מינרלים
שתייה קלה
מיץ טבעי
 גדול/קפה קטן
 חלב סויה/1%  חלב/3% חלב

!בילוי נעים ובתיאבון

8102  סולם יעקב חורף- תפריט קפיטריה
CAFETERIA MENU- Jacob's Ladder 2018
Friday: 10 am-10 pm
Saturday : 11 am-5 pm

14:44-55:44 : שישי
11:44-10:44 :שבת

ITEM
Sandwiches:

₪
INS

פריט

04

:כריכים
. ביצה קשה, עגבנייה, חסה, סלט טונה-טונה
 גבינת, עגבנייה, מלפפון, חסה, גבינה בולגרית-בולגרית
. פסטו,שמנת
. עלי בייבי, פלאפל, חציל קלוי, חומוס-טבעוני

Tuna- tuna salad, lettuce, tomato, hardboiled egg.
Bulgarian- Bulgarian cheese, lettuce, cucumber,
tomato, cream cheese, pesto.
Vegan- hummus, roasted eggplant, falafel, baby
leaves.

04

Salads:
cabbage, carrot, tomato, corn, hardboiled egg.
Garden- lettuce, baby leaves, cucumber, red&
white cabbage, carrot, tomato, olives, radish, red
pepper, baked potato, falafel.
Green- lettuce, baby leaves, cucumber, red & white
cabbage, carrot, tomato, parsley, coriander, mint,
nuts, cranberry, croutons.
** served with dressing- vinaigrette / thousand island
/ olive oil & lemon / tahini, and two buns.

Pizza: include 2 toppings
Fruit plate- selection of cut seasonal fresh fruit

:סלטים
, גזר, כרוב אדום ולבן, מלפפון, עלי בייבי, חסה-טונה
. ביצה, תירס,עגבנייה
, גזר, כרוב אדום ולבן, מלפפון, עלי בייבי, חסה-גינה
. תפו"א אפוי, פלאפל, גמבה, צנונית, זיתים,עגבנייה
, גזר, כרוב אדום ולבן, מלפפון, עלי בייבי, חסה-ירוק
, חמוציות, אגוזים, נענע, כוסברה, פטרוזיליה,עגבנייה
.קרוטונים

Tuna- lettuce, baby leaves, cucumber, red & white

/ שמן זית ולימון/ אלף האיים/ ויניגרט-** מוגש עם רוטב
. ושתי לחמניות,טחינה

04
54

 תוספות5  כולל:פיצה
 מבחר פירות העונה חתוכים-צלחת פירות

:מאפים

Pastries:

קרואסון שקדים
קרואסון שוקולד
קרואסון חמאה

15

Almond croissant
Chocolate croissant
Butter croissant

:שתייה קרה

Cold drinks:
Mineral water
Soft drink
Smoothie
Fruit shake

8
15
12
54

מים מינרלים
שתייה קלה
ברד
שייק פירות

14
12

 חלב סויה/1%  חלב/3%  חלב:שתייה חמה
קטן
גדול

Hot drinks: milk 3% / milk 1% / soy milk
Small cup
Large cup

BON APPETIT!
! ובתיאבון,בילוי נעים

8102  סולם יעקב חורף- תפריט ארוחת ערב בקפטריה
Cafeteria Dinner Menu – Jacob's Ladder 2018
FRIDAY:

18:44-51:44
121
₪

Rich Buffet Dinner
Water pitchers on the tables

:יום שישי
ארוחת ערב עשירה במזנון
קנקני מים על השולחנות

:מנה עיקרית

Main course:
Assado cutting station
Chicken thighs
Homemade chicken schnitzel
Beef stew with mushroom sauce
Stuffed pepper with meat and rice
Salmon fillet with herbs
Lentil cutlets – Vegan
Broccoli& zucchini quiche - vegetarian

עמדת חיתוך אסאדו בקר
כרעיים עוף
שניצל עוף תוצרת בית
צלי בקר ברוטב פטריות
פלפל ממולא בבשר ואורז
פילה סלמון בעשבי תיבול
 טבעוני- קציצות עדשים
 צמחוני- פשטידת ברוקולי וקישואים

:תוספות

Side dishes:

אורז עם שקדים וצימוקים
תפוח אדמה עם רוזמרין
שעועית ירוקה מוקפצת עם שומשום
פסטה ברוטב

Rice with almonds and raisins
Potatoes with rosmarin
Green beans
Pasta with sauce

:סלטים

Salads:

חצילים מטוגנים בתחמיץ
סלק אדום
עגבניות ועשבי תיבול
עלי חסה
חומוס ביתי
טחינה
כרוב לבן ואדום
כרובית מטוגנת
פלפלים קלויים
טבולה
סלט ירקות
בר ירקות טריים

Marinated fried eggplant
Beet root
Tomatoes with herbs
Lettuce
Homemade Hummus
Tahini
Red& white cabbage
Fried cauliflower
Roasted peppers
Tabbouleh
Vegetable salad
Fresh vegetables bar

:מרקים

Soups :
Chicken soup
Vegetable soup
Bread
Desserts: Seasonal fruits and cakes

מרק עוף ביתי
מרק ירקות
מבחר לחמים
 פירות העונה ועוגות הבית:קינוחים

.** תשלום עבור הארוחה יתבצע בכניסה לקפטריה בעמדת הצ'קר
. בחיוב החדר/ אשראי. כ/** ניתן לשלם במזומן
** Payment for dinner will be made at the entrance to the Cafeteria (checker station).
** Payment via cash/ credit card/ room charge.

