
FOOD STALLS ON SATURDAY AT THE PASTORAL HOTEL FOR JACOB’S LADDER FESTIVAL 

11:30-15:30 In the Lobby and by the Opera Hall  

 תפריט דוכני אוכל לאורחי פסטיבל סולם יעקב
 

 JACHNUN with egg and tomato₪  02   .........גחנון עם רסק עגבניות וביצה קשה 
 SANDWICHES vegetarian / vegan₪  02 ....טבעוני/ חלבי  בטעמים שוניםכריך אישי 

 BAKED PRETZEL with cheese on side ₪  02 ................מאפה פרצל עם גבינת שמנת בצד 
 

       סלט שוק
מוגש  ,בצל סגול בתיבול רוטב ויניגרט עשבי תיבול , מלפפון, גמבה בצבעים, קולורבי, גזר, עגבניות שרי

 ₪  02. עם טחינה בצד
MARKET SALAD with cherry tomatoes, carrot, kohlrabi, sweet peppers, cucumber, 
red onion, with vinaigrette sauce and herbs + tahini on the side      40 NIS 

 סלט יווני
בינה בולגרית בתיבול שמן טבעות בצל עם ג, זיתי קלמנטה, פלפלים, מלפפון, עגבניות שרי, עלי חסה

 ₪  02..................................................... זית ולימון 
GREEK SALAD Lettuce, cherry tomatoes, cucumber, peppers, olives, onion and 
Bulgarian cheese with Olive oil and Lemon dressing   40 NIS 

   The Salads are served with breadהסלטים מוגשים עם לחם*
 

 COLD DRINKS   שתייה קרה
 

 Cola, Sprite Zero₪  51זירו  , ספרייט, קולה
 Mineral Water₪  51 ....נרלים קטן ימים מ

 Soda Water ₪  51................ סודה 
 Fruit drinks₪  51תות בננה  , תפוזים, ענבים

 Israeli Beers    ₪ 02.. בירה תוצרת הארץ
  Foreign Beers    ₪ 02       בירה תוצרת חוץ

  
  

   HOT DRINKS   שתייה חמה
 NESCAFE₪  52נס קפה 

 BLACK COFFEE₪  52קפה שחור 
 TEA ₪  52חליטת תה  

  DESSERTS     ליד הקפה
 BROWNIES₪  02וניל  / עוגיות בראוניז שוקולד 

 MACAROONS₪  02עוגיות מקרון  
  SWEET CHEESE ₪ 02ס גבינה מתוקה  'בלינצ

BLINTZES 

 
     HOT MEALS                                  בצהרי היום

     HAMIN with white rice  ₪  02........ חמין של שבת לצד אורז לבן 
   SHNITZEL with potatoes ₪  02....... שניצלונים לצד תפוחי אדמה 

 HOT DOGS                        ₪ 02  עם רטבים נקניקיה בלחמנייה
 

             COLD DESSERTSמשהו קר
 Cup of Fresh fruit₪  02כוס פירות העונה חתוכים 

 Ice popsicles  ₪  52ארטיק קרח  
 Ice Cream On Stick  ₪  51ארטיק בטעמים  

 Ice Cream ₪  02גלידה  
 

 .בקבלה החל מיום שישי או בקופות הדוכניםניתן לרכוש שוברים לדוכנים 
  .במדשאות ובלובי המלון 55:12-51:12הדוכנים יופעלו ביום שבת בין השעות 

COUPONS FOR BUYING FOOD AT THE STALLS are available from Reception from 

Friday or at the Coupon Booths on Saturday.  Stalls are open 11:30-15:30 on Saturday.  

Bon Appetit! 


