תפריט הרצה
BREAKFAST

Served Until

Coffee & Croissant ...................................................

13:00
24

Butter, Almond, Chocolate

Classic Israeli

...……………………….................…

56

)8(  פרמז'ן שרי ובזיליקום/ )10( בצל וחזה אווז

45

)5( תוספת גבינת פטה

56

.................................................. שקשוקה ירוקה
. גבינת פטה ולחם, עלי תרד, פטריות,עם עגבניות שרי
. מיץ ושתייה חמה,  טחינה,מוגשת עם סלט קצוץ

62

On brioche with creamy spinach sauce and a selection of toppings
of your choice: smoked salmon / duck breast / roasted mushrooms
Served with green salad and your choice of cold or hot beverage

With yogurt & fresh fruits

.................................................שקשוקה אדומה
. טחינה ולחם,עם סלט קצוץ
.מוגשת עם מיץ סחוט ושתייה חמה

Cherry tomatoes, mushrooms, spinach, Feta & bread.
Served with chopped salad, tahini, juice and a hot beverage.

Muesli …………………………………………..……

.................................................... בוקר ישראלי

:תוספות לביצים

With chopped salad, tahini & bread.
Served with squeezed juice and a hot beverage.
Feta cheese topping (+5)

Eggs Benedict …………………………..……………

.................................................... קפה וקרואסון

 סלט, גבינת פטה, גבינת שמנת, סלט קצוץ,ביצים לפי בחירה
. סלסלת לחם עם חמאה וריבה, סלט קינואה, טחינה,טונה
.מוגש עם מיץ סחוט ושתייה חמה

Onion & duck breast (+10) /Parmesan, cherry tomatoes & basil (+8)

Green Shakshuka. ...................................................

בוקר

 שוקולד, שקדים,חמאה

Eggs of your choice, chopped salad, cream cheese, Feta cheese,
Tuna salad, tahini, quinoa salad, bread basket with butter & jam.
Served with squeezed juice and a hot beverage.
Recommended toppings:

Red Shakshuka ......................................................

מוגש עד השעה

...........................................................

בנדיקט

:על בריוש עם רוטב שמנת תרד ותוספת לבחירה
 פטריות צלויות/  חזה אווז/ סלמון מעושן
.מוגש עם סלט ירוק ושתיה קלה או חמה

28

.............................................................. מוזלי
עם יוגורט ופירות טריים

APPTEIZERS
Sea Fish Tartare ……………….………...............…

ראשונות
54

Fresh sea fish with olive oil, lemon, herbs, radish & avocado

Butter Shrimp ........................................................

 צנון ואבוקדו, עשבי תיבול, מיץ לימון,דג ים טרי עם שמן זית

48

with lemon, garlic, chili & white wine

Crispy Calamari ……………………………….………

54 ................................................. קלמארי קריספי
קלמארי מטוגן עם איולי לימון

52

Wrapped in roasted eggplant on Guacamole & sweet potato fries

Tiny Fish ………………………………..……..……

58
42
34

36 ......................................................... חציל קלוי
על טחינת פלפלים

38 ............................................................ קפרזה

Cherry tomatoes, basil, onion, Italian bread & Mozzarella

Crispy Cauliflower ………………………..……………

 קרעי לחם איטלקי ומוצרלה, בצל, ריחן,עגבניות שרי

35 .................................................. כרובית מטוגנת

Crispy fried cauliflower on a herbs aioli

Potato Salad ….…………...………………....…...…

עם איולי עשבי תיבול

35

Capers, mayonnaise & gravlax
With an Absolut chaser - recommended (+10)

Bread ………………………………...……………..

)01(  מומלץ-*עם צ'ייסר אבסולוט בצד

14

............................................................... לחם

סלטים

Caesar Salad ….……………………………..……

51 ........................................................ סלט קיסר

Iceberg lettuce, croutons, Caesar dressing, Parmesan & chicken
….……………..……………...………

 פרמזן ועוף, רוטב קיסר, קרוטונים,חסה אייסברג

49 ...................................................... סלט קינואה

With beets, cranberries green apples & goat cheese medallions

Pears & Roquefort Salad …..……………...………..…

 תפוחים ירוקים ומדליוני גבינת עיזים, חמוציות,עם סלק

51 ............................................ סלט אגסים ורוקפור

With Iceberg lettuce, Baby greens & toasted almonds

Greek Salad

...................................................... סלט תפו"א
 מיונז וגרבלקס,צלפים

SALADS

Quinoa Salad

.......................................................... סיגר יווני
 עגבניות מיובשות ופיסטוקים על יוגורט נענע,במילוי פטה

On Peppers tahini

Caprese .................................................................

................................................... קבב ים תיכוני
על בצל צלוי ועגבנייה עם טחינה צהובה

Filled with Feta, dried tomatoes & pistachios on mint yogurt

Roasted Eggplant .....................................................

........................................................... דגיגי ים
מה שהדיג הביא מטוגן

On roasted onion, tomato & yellow tahini

Greek Cigar …………………….………..……...……

................................................. קציצות דג היום
עטופות בדפי חציל צלוי על גואקמולי וצ'יפס בטטה

Crispy fried catch of the day

Mediterranean Kebab ……………………..……………

.......................................................... שרימפס
 צ'ילי ויין לבן, שום,בחמאת לימון

Crispy fried calamari with lemon aioli

Fish balls of the day ………………………..…………

.................................................... טרטר דג ים

….………..…………….……..…….…

Fresh vegetables with Italian bread, Feta cheese & fresh hyssop

 עלי בייבי ושקדים קלויים,עם חסה אייסברג

44

.................................................... סלט שוק יווני
 גבינת פטה וקרעי לחם,ירקות טריים חתוכים גס עם זעתר טרי

VEGATERIAN

צמחוני

Roasted Portobello "Burger" ………………………..…...

49

On a hamburger bun with tomato & onion

Roasted Cauliflower ………………...………...……….

 עגבנייה ובצל סגול עם צ'יפס,בלחמניות המבורגר

46

Served with Burghul Mujaddara & "Har Bracha" tahini

.................................................... כרובית צלויה
על מג'דרה בורגול וטחינה הר ברכה מעל

PASTA
Chicken Penne

.......................................... "המבורגר" פורטובלו

פסטה
......................................................... 58

In pesto & parmesan sauce

Seafood Fettuccini ………………………................…

ברוטב פסטו ופרמז'ן

44

In tomato butter sauce

............................................... פטוצ'יני פירות ים
ברוטב חמאת עגבניות

Artichoke & Feta Fettuccini ……………………………..

56

Olive oil, garlic, Kalamata, herbs & Feta cheese

MEAT

....................................... פטוצ'יני ארטישוק ופטה
עשבי תיבול וגבינת פטה,  קלמטה, שום,שמן זית

בשרים

Chicken Schnitzel ….…………..………………...……

56

Served with mashed potatoes & chipotle mayonnaise

Grilled Chicken Breast

...................................................... פנה עם עוף

….……………….…...………

מוגש עם פירה ומיונז צ'יפוטלה

49

Marinated in olive oil, spices & herbs on yellow rice & green beans

LIMANI Burger ….……..………….……………….…

58

98 ..................................................... סטייק סינטה
 בצלצלי שאלוט וקונפי שום,מוגש עם פירה

FISH & SEA FOOD

דגים ופירות ים
82 ..................................... שרימפס בחמאת עגבניות

Straight from the pan

LIMANI Fish Sandwich ….…….…….…………….…

ישר מהמחבת

46

Crispy fresh fish fillet on a bun with fries

Salmon Fillet ……………...........…………...……….

........................................... "סנדוויץ' דג "לימאני
פילה דג קריספי בלחמניה עם צ'יפס

79

With mashed potatoes, stir fried spinach & green beans

Sea Fish Fillet ……………...........………….……….

............................................. "המבורגר "לימאני
 גר' בשר בקר מובחר בלחמניה עם צ'יפס220

Served with mash potatoes, shallots & confit garlic

Shrimp in Tomato Butter ………………….…………...

.......................................... חזה עוף על הפלנצ'ה
במרינדת תבלינים ועשבי תיבול על אורז צהוב ושעועית ירוקה

220 g. premium beef burger on a bun with fries

Sirloin Steak ….………….……………………..……

........................................................שניצל עוף

...................................................... פילה סלמון
 תרד מוקפץ ושעועית ירוקה,עם פירה

94

With lemon & herbs sauce, Burghul Mujaddara & green beans
Fried Sea Fish ……………...........………….………. 92
Fried sea fish with spices, yellow rice & green beans

....................................................... פילה דג ים
 מג'דרת בורגול ושעועית ירוקה,עם רוטב לימון ועשבים

.............................................................. דג ים
שלם מטוגן בתבלינים עם אורז צהוב ושעועית ירוקה

CHILDRENS' MENU
Meat balls with tomato sauce & spaghetti

Spaghetti with Tomato sauce
Chicken Schnitzel & Fries

תפריט ילדים
44
52
45

Served with a glass of juice (lemonade/ orange / grape)

DRINKS
Soft drinks ………...………………………….
San Pellegrino ………...…………...………….
Hot beverages ………...……………………….
Iced Mint Lemonade ….……...…………………
Iced Coffee ………...………………………….
Fruit Smoothie ………...……...……………….
DRAFT BEERS
Goldstar ………...…………………………….
Heineken ………...…………………………….
Samuel Adams ………...……………...……….
BOTTLED BEERS
Leffe blond / brown…………………………….
Corona ………...………………………..…….
Maredsu ………...……………………….…….
Duvel ………...……………………………….
RED WINE
House wine …………………………………….
Barkan Special Reserve Cabernet ………...…….
Barkan Special Reserve Petit Verdot ……..…….
Ella Valley Everred ………………….…...……
Barkan Assemblage Tzafit ……..…………..….
Petit Castel ……..……………………..…..….
Barkan Altitude………………………………...
WHITE WINE
House wine …………………………………….
Barkan Special Reserve Sauvignon Blanc..…..….
Barkan Special Reserve Chardonnay ………...…
Two Vines Gewurztraminer …………………..…
SPARKLING
Cava / Lambrusco ………………………..…...

מיטבולס קציצות בקר ברוטב עגבניות עם ספגטי

ספגטי
שניצל עוף עם צ'יפס
ברוטב עגבניות

) ענבים/ תפוזים/מוגש עם כוס מיץ לבחירה (לימונדה

משקאות
12-45
12/24
41-45
17
44
24

.................................................. שתיה קלה
................................................. סאן פלגרינו
.................................................. שתיה חמה

.............................................. לימונענע גרוס
..................................................... קפה קר
.................................................. שייק פירות

בירות מהחבית
25/28
26/29
28/32

.....................................................גולדסטאר

29
26
36
64

...........................................  בראון/לף בלונד

.......................................................... היינקן
............................................... סמואל אדמס

בירות בבקבוק
......................................................... קורונה
........................................................ מרדסו
........................................................... דובל

יין אדום
24/88
30/119
30/119
30/119
140
180
180

.......................................................יין הבית
............................ברקן ספיישל ריזרב קברנה
......................... ברקן ספיישל ריזרב פטי ורדו
......................................... עמק האלה אוורד
.................................. ברקן אסמבלאז' צפית
................................................ פטיט קסטל
............................................ ברקן אלטיטיוד

יין לבן
22/80
24/82
24/82
22/85

.......................................................יין הבית
.................... ברקן ספיישל ריזרב סוביניון בלאן
............................ברקן ספיישל ריזרב שרדונה

................................... גוורצטרמינרTWO VINES

תוססים
19/72

.........................................  למברוסקו/קאווה

תפריט הרצה מתוק
DESSERTS

קינוחים

Baked Cheesecake ...................................................

62

with Amarena cherries

Chocolate Fondant ..………………….....................…

עם דובדבני אמרנה

65

62

Traditional style

Pear & Almond Pie ...................................................

.......................................... פס ביסקוויט שוקולדי
עם טעם של פעם

65

With Ice cream

Creme Brule'e

.................................................. פונדנט שוקולד
עם כדור גלידת וניל

With vanilla Ice-cream

Chocolate Biscuit Cake ..............................................

............................................... עוגת גבינה אפויה

............................................. פאי אגסים ושקדים
עם כדור גלידה

…………………………..……………

on sugarcoated pastry

62

......................................................

קרם ברולה

על עוגיית בצק עלים מסוכר

תפריט הרצה
BUSINESS LUNCH

עסקית

SERVED SUN-THU BETWEEN 12:00-17:00

00:11-00:11 ה בין השעות-מוגשת בימים א

Incudes a starter of your choice & a glass of juice
Priced as the main course with additional 10 NIS

העסקית כוללת מנה ראשונה לבחירה וכוס מיץ
₪ 01 מחיר העסקית כמחיר המנה העיקרית בתוספת

APPTEIZERS OF YOUR CHOICE

ראשונות לבחירה

Greek Cigar …………………….………..……...……

.......................................................... סיגר יווני

Filled with Feta, dried tomatoes & pistachios on mint yogurt

 עגבניות מיובשות ופיסטוקים על יוגורט נענע,במילוי פטה

Roasted Eggplant .....................................................

......................................................... חציל קלוי

On Peppers tahini

על טחינת פלפלים

Chopped "Israeli" Salad .............................................

....................................................... סלט קצוץ

Freshly Chopped vegetables, olive oil & lemon

שמן זית ולימון, ירקות טריים

Crispy Cauliflower ………………………..……………

.................................................. כרובית מטוגנת

Crispy fried cauliflower on a herbs aioli

עם איולי עשבי תיבול

Potato Salad ….…………...………………....…...…

...................................................... סלט תפו"א

Capers, mayonnaise & gravlax

 מיונז וגרבלקס,צלפים

UPGRADES

שדרוגים

Draft Beer (Goldstar, Heineken) …...…………………....

15 .......................... ) היינקן,בירה מהחבית (גולדסטאר

House Wine …...…………………...………………....

17 ...................................................... כוס יין הבית

Business Desert …...…………………....…...………..

19

* No entrance fee refund

....................................................... קינוח עסקי

* אין החזר דמי כניסה לנמל בגין תפריט זה

