תפריט דוכני אוכל לאורחי פסטיבל סולם יעקב
Dairy /Vegetarian / Vegan Food
Jachnun w/ Egg+ Tomatoes ₪ 51 גחנון עם רסק עגבניות וביצה קשה
Dairy or Vegan Sandwich ₪ 04  טבעוני/ כריך אישי בטעמים שונים חלבי
Vegetarian or Vegan Sushi ₪ 04  יחידות8 - טבעוני/ סושי צמחוני
Pretzel + Cream Cheese ₪ 04 מאפה פרצל עם גבינת שמנת בצד
MARKET SALAD סלט שוק
 בצל סגול בתיבול רוטב ויניגרט עשבי, מלפפון, גמבה בצבעים, קולורבי, גזר,עגבניות שרי
₪ 04  מוגש עם טחינה בצד, תיבול
Cherry tomatoes, carrot, kohlrabi, sweet peppers, cucumber, red onion, with
vinaigrette sauce + Tehina
GREEK SALAD סלט יווני
 טבעות בצל עם גבינה בולגרית, זיתי קלמנטה, פלפלים, מלפפון, עגבניות שרי,עלי חסה
₪ 04 בתיבול שמן זית ולימון
Lettuce, cherry tomatoes, cucumber, black olives, onion rings and Bulgarian
cheese + lemon and olive oil dressing.
The salads are served with bread *הסלטים מוגשים עם לחם
Hot Drinks
שתייה חמה
₪ 50נס קפה
₪ 50 קפה שחור
₪ 50 חליטת תה
Nescafe/Turkish coffee/ Teas 20 nis
DESSERTS ליד הקפה
₪ 04 ..  וניל/ עוגיות בראוניז שוקולד
₪ 04 ....................... עוגיות מקרון
₪ 04 ........... בלינצ'ס גבינה מתוקה
Brownies / Macaroons / Cheese blintzes 20 nis

COLD DRINKS
שתייה קרה
₪ 51  זירו, ספרייט,קולה
Cola/Sprite
₪ 51 מים מנרלים קטן
Mineral water
Soda ₪ 51 סודה
₪ 51 תות בננה, תפוזים,ענבים
Fruit drinks
₪ 04 בירה תוצרת הארץ
₪ 04 בירה תוצרת חוץ
Israeli and Foreign Beers

LUNCH TIME FOR MEAT EATERS
בצהרי היום
Hamin with White Rice ₪ 04 .חמין של שבת לצד אורז לבן
Roast Meat with Rice or Potato ₪ 04  תפוחי אדמה/ צלי בקר לצד אורז
Shnitzel with Potatoes ₪ 04 שניצלונים לצד תפוחי אדמה
Hot Dogs with various sauces ₪ 04 נקניקיה בלחמנייה עם רטבים
From the Fridge
משהו קר
Cup of fresh fruit ₪ 04 כוס פירות העונה חתוכים
Ice Lolly/Popsicle ₪ 7 ארטיק קרח
Assorted Ice creams on sticks ₪ 50 ארטיק בטעמים
Ice Cream ₪ 04 גלידה
Food Stalls will be open on Saturday 11:30 – 15:30 inside the Lobby and on the Lawn
opposite the Opera Hall.
Buy Vouchers for food from Friday in the Reception or near the stalls on Saturday
.ניתן לרכוש שוברים לדוכנים בקבלה החל מיום שישי או בקופות הדוכנים
. במדשאות ובלובי המלון33:11-33:11 הדוכנים יופעלו ביום שבת בין השעות
-בילוי מהנה

