ארוחות בוקר
₪ 68.00

6:30 בוקר מסביב לשעון החל מהשעה

₪ 160.00 / ₪ 85.00

 שתיה חמה ומיץ תפוזים סחוט,מוגש עם סלסלת לחמים
 זוגי/  בבוקר יחיד11:30  עד6:30 בין השעות

:לבחירה
שקשוקה פיקנטית
 בליווי סלט עלים,חצילים מוחמצים וגבינת עיזים רכה

שקשוקה תרד ומדליוני גבינת עיזים
 בליווי סלט עלים, שמנת חמוצה טוויל פרמז'ן,אריסה

סופלה חביתה
 לאבנה וגבינת שמנת, טונה טוניסאית,מוגש עם סלט ירקות ישראלי

בנדיקט פלורנטין
 שתי ביצים עלומות ורוטב הולנדייז, בייבי תרד מוקפץ,מלחם בריוש קלוי

בנדיקט רויאל
שתי ביצים עלומות ורוטב הולנדייז,  סלמון מעושן,מלחם בריוש קלוי

בולנז׳רי
₪ 32.00

 מוגש עם שתייה חמה,שקדים/שוקולד/ חמאה:קרואסון

BREAKFAST
All Day Breakfast Available From 6:30

$16.00

Includes Bread Basket, Hot Drink & Freshly Squeezed Orange Juice
Served from 6:30 AM till 11:30 AM.
for One Person/for Two Persons
$20.00/$37.50
PLEASE CHOOSE:
SPICY SHAKSHUKA
Pickled Eggplant & Soft Goat Cheese, served with Leaves Salad
SPINACH SHAKSHUKA WITH SLICE GOAT CHEESE
Harissa, Sour Cream, Parmesan Twill, served with Leaves Salad
SOUFFLÉ OMLETTE
Served with Chopped Israeli Salad, Tunisian Tuna Salad,
Labaneh & Cream Cheese
BENEDICT FLORENTINE
Two Poached Eggs with Hollandaise Sauce,
Served on Toasted Brioche and Pan Fried Baby Spinach
BENEDICT ROYAL
Two Poached Eggs with Hollandaise Sauce,
Served on Toasted Brioche and Smoked Salmon
BOULANGERIE
Croissant: Butter/Chocolate/Almonds, served with Hot Drink
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$7.50

All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
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מנות פתיחה

APPETIZERS

פוקצ'ה דגנים

GRAIN FOCACCIA
Served with Italian Olives, Butter, Olive Oil & Balsamic

$5.00

 שמן זית ובלסמי, חמאה,מוגש עם זיתים

סרדינים כבושים

CURED SARDINES
In Lemon Chili Oil, Served with Crouton & Spiced Butter

₪ 21.00

$8.50

₪ 36.00

 מוגש עם קרוטון וחמאה מתובלת,בשמן צ'ילי לימוני

ביצה עלומה

POACHED EGG
$9.00

₪ 38.00

ברוטב פרמזן על שעועית ירוקה מוקפצת

Eggplant, Mozzarella di Buffalo, Tomato, Coulis Pepper & Crème Fresh $8.00

₪ 34.00

 קולי פלפלים וקרם פרש, עגבנייה, מוצרלה בופאלו,חצילים

With Parmesan Sauce, Served on Pan Fried Green Beans

לה פרמז'נה-מלנזנה אה

MELANZANE ALLA PARMIGIANA

חומוס

HUMMUS
With Chickpeas, Olive Oil & Pine Nuts, Served with Falafel & Pita Bread

$10.00

$9.00

₪ 38.00

$13.50

₪ 58.00

,מאפה שמרים צרפתי במילוי גבינת צאן
מוגש עם סלט עלים ומלפפונים חצי כבושים

₪ 60.00

, איולי צ'יפוטלה-  מוגש עם מבחר ממרחים,טורטייה במילוי גאודה ופטה עיזים
 ממרח שעועית אדומה וגוואקמולה, סלסה עגבניות,חלפניו כבוש

CHEESE QUESADILLAS

קאסדייה גבינות

Tortilla Filled with Gouda and Goat Feta Cheese, Served with a
Selection of Spreads: Chipotle Aioli, Pickled Jalapeno, Tomato Salsa,
Red Bean Spread and Guacamole

$14.00

BURIK

$11.00

Filled with Cheese, Served with Tabula Salad

$12.00

 מוגש עם סלט טבולה,במילוי גבינה

 עירית ועלי מיקרו בזיליקום, קרם גבינת שמנת,סלמון כבוש בסלק

ברוסקטה טונה
₪ 41.00

$9.50

סלט טונה טוניסאי עם קורנישון ועלי פטרוזיליה

פולנטה בקראסט פיסטוק
₪ 58.00

PISTACHIO CRUSTED POLENTA
Polenta Balls With Mushroom Sauce & Tropical Fruits Salsa

₪ 47.00

₪ 51.00

BRUSCHETTA TUNA
Tunisian Tuna Salad Bruschetta with Cornichon & Parsley

בוריק

ברוסקטה סלמון

BRUSCHETTA SALMON
Salmon Marinated with Beetroot, Cream Cheese,
Chives & Fresh Micro Basil

 איולי שום וסלסה פלפלים,יוגורט לימוני

קרואצאן

GOAT CHEESE CROISSANT
Served with Green Salad & Semi Cured Cucumbers

 מוגש עם שני כדורי פלאפל ופיתה, שמן זית וצנוברים,גרגירי חומוס

לביבות כרובית ועשבי תיבול

CAULIFLOWER & HERBS LATKES
Lemon Yogurt, Garlic Aioli and Peppers Salsa

₪ 43.00

כדורי פולנטה עם רוטב פטריות וסלסה מפירות טרופיים

$13.50

All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
tourist visa and visitation permit type B/2; B/3; B/4, are exempt from V.A.T. Holders of any other permits are required by law to pay V.A.T.
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סלטים
סלט ישראלי
₪ 62.00

, פטרוזיליה ונענע קצוצים דק, צנון, בצל אדום, פלפל, מלפפונים,עגבניות
בתוספת טחינה לבנה

סלט איטלקי כפרי
₪ 66.00

 בלסמי ועלי בזיליקום, מבחר עגבניות שרי, עגבניות תמר לחות,גבינת בורטה

סלט גלילי
₪ 64.00

 סלרי ותחמיץ רימונים, שקדים, חמוציות, עשבי תיבול,קינואה אדומה

 סלט טונה/ סלט ניסואז מודרני עם טטאקי טונה אדומה
, ביצה רכה, שעועית ירוקה, בצל אדום מוחמץ, עגבניות שרי,תפוח אדמה סגול
₪ 66.00 / ₪ 90.00
 איולי צ'יפוטלי ותחמיץ חרדל וסילאן, צלפים איטלקיים,זיתי קלמטה

סלט קיסר
₪ 60.00

 מוגש עם קרוטון מושחם, אנשובי ורוטב קיסר, שבבי גבינת פרמזן,חסה רומית
בקונפי שום

מרקים
מרק בצל
₪ 45.00

מוגש עם קרוטון מושחם בגאודה עיזים

מרק מינסטרונה
₪ 43.00

עם פסטו ופרמזן

מרק חצילים ופלפלים
₪ 45.00

SALADS
ISRAELI SALAD
Finely Chopped Vegetables, Tomatoes, Cucumbers, Pepper,
Red Onion, Radish, Parsley and Mint, Served with White Tahini

$14.50

RUSTIC ITALIAN SALAD
Burrata Cheese, Semi Dried Tomatoes, a Selection of Cherry
Tomatoes, Balsamic dressing & Basil Leaves

$15.50

GALILEE REGION SALAD
Red Quinoa, Herbs, Dry Cranberries, Almonds, Celery and Marinade
Pomegranate

$15.00

MODERN NICOISE SALAD WITH TATAKI RED TUNA / TUNA SALAD
Purple Potato, Cherry Tomatoes, Pickled Red Onion, Green Beans,
Soft Boiled Egg, Kalamata Olives, Italian Capers, Chipotle
Aioli, Mustard & Dated Honey Dressing
$21.00/$15.50
CAESAR SALAD
Cos Lettuce, Shaved Parmesan, Anchovy & Caesar Dressing,
Served with Crouton Spread with Garlic Confit

$14.00

SOUP
ONION SOUP
Served With Browned Gouda Crouton

$10.50

MINESTRONE SOUP
Served with Pesto & Parmesan

$10.00

EGGPLANT & PEPPERS SOUP
White Wine Aroma

$10.50

בניחוח יין לבן
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כריכים

SANDWICHES
CLASSIC CHEESE TOAST
Challah Bread with Yellow Cheese & Butter,
Served With Green Salad & Italian Olives
SABICH SANDWICH
Tortilla with Fried Eggplant, Cured Cucumber, Parsley,
Hard Boiled Egg & Tahini, Served with Spicy Tomato Salad

טוסט גבינה קלאסי
$14.50

₪ 62.00

 מוגש עם סלט ירוק וזיתים איטלקיים, גבינת צהובה וחמאה,חלה מתוקה

כריך סביח
$15.50

BALKAN SANDWICH
Grain Bun, Brined Cheese, Coriander Salsa Verde,
Roasted Eggplant, Tomato, Red Onion & Cos Lettuce

$15.00

HILTON CLUB SANDWICH
Rye Bread, Cream Cheese, Smoked Salmon, Fried Egg, Avocado,
Cucumber, Onion & Garlic Aioli, Served With French Fries

$22.00

₪ 66.00

 ביצה קשה וטחינה בתוך טורטייה, פטרוזיליה, מלפפון חמוץ,חציל מטוגן
בליווי סלט עגבניות פיקנטי

כריך בלקני
, עגבניה, חציל קלוי, סלסה ורדה כוסברה,) גבינה בולגרית (המאירי,לחמניית דגנים
₪ 64.00
בצל סגול וחסה ערבית

'הילטון קלאב סנדויץ
, בצל ואיולי שום, מלפפון, אבוקדו, ביצת עין, סלמון מעושן, גבינת שמנת,לחם שיפון
₪ 94.00
מוגש עם צ'יפס

PASTA

פסטה

SPAGHETTI NAPOLITANA
Rich Tomato Sauce

$15.00

₪ 64.00

SENORITA ARRABBIATA
Red Chili, Tomatoes, Tassos Olives, Pine Nuts, Raisins,
White Wine, Lemon Zest & Basil

₪ 64.00
$16.50

Pasta Sheets, Pesto Sauce, Basil & White Wine

$16.00

Selection of Wild Mushrooms with White Wine Sauce
or Cream Sauce

$18.00

$15.50

All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
tourist visa and visitation permit type B/2; B/3; B/4, are exempt from V.A.T. Holders of any other permits are required by law to pay V.A.T.

 בזיליקום ויין לבן, רוטב פסטו,דפי פסטה

ריגטוני פונגי
₪ 77.00

GNOCCHI SALSA ROSA
Rosa Sauce & Green Peas

רוטב קרם קישואים וגרידת זוקיני

מלטליאטי פסטו
₪ 68.00

RIGATONI FUNGI

, צנוברים וצימוקים, זיתי טאסוס, קוביות עגבניות,צ'ילי אדום
יין לבן וגרידת לימון ובזיליקום

רביולי גבינות
₪ 70.00

MALTAGLIATI PESTO

רוטב עגבניות עשיר

סניוריטה ארביאטה

$15.00

CHEESE RAVIOLI
Zucchini Cream Sauce & Zucchini Flakes

ספגטי נפוליטנה

 שמנת/ מבחר פטריות יער ברוטב יין לבן

ניוקי סלסה רוזה
₪ 66.00

ברוטב רוזה ואפונת גינה
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דגים
פיש & צ'יפס
₪ 96.00

 מוגש עם צ'יפס, רוטב טרטר, מחית אפונה,פילה דג דניס בציפוי בצק בירה

סינייה בורי
₪ 85.00

 בצל ירוק, כרובית, צנונית, כרוב אדום, שומר,פילה בורי עם עגבניות
 מוגש על מצע של טחינה,וטבעות פלפל חריף צרובים בתנור

מחבת דגים
₪ 88.00

" מוגש עם "מג'דרה בורגול,קבבוני דגים ברוטב פיקנטי מכוסים בבצק שמרים

סלמון יפני
₪ 85.00

 ירקות שורש ואטריות צלופן ברוטב טריאקי,פילה סלמון בציפוי שומשום שחור ולבן

שווארמה דגים
₪ 92.00

 יוגורט וטחינה, סלט עגבניות פיקנטי, פיתה זעתר,פילה מוסר ים בניחוח שווארמה

FISH
FISH & CHIPS
Fillet of Sea Bream in Beer Butter, Pea Puree, Tartar Sauce & Chips
GREY MULLET SENIYA
Fillet of Grey Mullet with Roasted red Tomatoes, Fennel, Cauliflower,
Radish, Green Onion & Sliced Hot Pepper, on a Layer of Tahini
$20.00
FISH KEBAB PAN
In Spicy Sauce, Covered with Pastry, Served with "Bulgur Majadra"

פיצה מרגריטה

$20.50

JAPANESE SALMON
Salmon Fillet Coated with Black & White Sesame Seeds,
Root Vegetables & Cellophane Noodles in Teriyaki Sauce

$20.00

FISH SHAWARMA
Shawarma Flavored Drum Fish Fillet, Pita Za'atar, Spicy
Tomato Salad, Yogurt & Tahini

פיצות

$22.50

$21.50

PIZZA

₪ 75.00  מוצרלה בופאלו מגורדת ושבבי פרמז'ן, רוטב עגבניות שרי,פיצה אפויה בתנור אבן

'פיצה לאונג
₪ 79.00

 תוספות2- מוצרלה בופאלו מגורדת ו, רוטב עגבניות שרי,פיצה אפויה בתנור אבן
 עגבניות או פטריות, אנשובי, בצל, זיתים ירוקים ושחורים, טונה:לבחירה

MARGARITA PIZZA
Stone Oven Baked Pizza, Cherry Tomato Sauce, Grated Buffalo
Mozzarella & Parmesan Shavings

$17.50

LOUNGE PIZZA
Stone Oven Baked Pizza, Cherry Tomato Sauce & Grated Buffalo
Mozzarella with 2 Toppings of Your Choice: Tuna, Green & Black
Olives, Onion, Anchovy, Tomatoes or Mushrooms
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$18.50

All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
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תוספות

SID E D ISHES
SMALL FRENCH FRIES

$7.00

₪ 30.00

צ'יפס קטן

LARGE FRENCH FRIES

$9.00

₪ 38.00

צ'יפס גדול

RICE

$5.00

₪ 21.00

אורז

GREEN SALAD

$5.50

₪ 23.00

סלט ירוק

MASHED POTATOES

$7.50

₪ 32.00

מחית תפוח אדמה

STEAMED VEGETABLES

$8.00

₪ 34.00

ירקות מאודים

All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
tourist visa and visitation permit type B/2; B/3; B/4, are exempt from V.A.T. Holders of any other permits are required by law to pay V.A.T.

;/2 ב: אורחים הלנים במלון ושהינם תיירים תושבי חוץ השוהים בישראל על פי אשרת תייר (ויזה) מסוג.כל המחירים בשקלים כוללים מע"מ על פי החוק
 אורחים שלא ימציאו אשרת תייר תקפה כאמור לעיל יחויבו במע"מ כחוק. זכאים לפטור ממע"מ/4; ב/3ב

קינוחים
סופלה שוקולד
₪ 47.00

 קרמבל ורוטב שוקולד חם,מוגש עם גלידת וניל

DESSERT S
CHOCOLATE SOUFFLÉ
Served with Vanilla Ice-Cream, Crumble and Hot Chocolate Sauce

אביב-הקונדטוריה בהילטון תל
מכינה קינוחים טריים מידי יום
צוות הלובי ישמח להציג לכם
את המבחר הקיים במקרר התצוגה

In THE HILTON TLV PASTRY
We Make Desserts Every Day
Choose Your Favorite From Our Unique Display
We Will Be More Than Happy To Assist

₪ 60.00

)מלון (בעונה

₪ 60.00
₪ 6.50

)אבטיח (בעונה
תוספת גבינה בולגרית

פלטת פירות
₪ 66.00

מבחר פירות העונה חתוכים
BEN & JERRY’S

₪ 45.00
₪ 17.00

$11.00

גלידות

מבחר של שלושה טעמים
תוספת כדור גלידה
:טעמים
וניל
שוקולד
קרם עוגיות
תות שדה
דולצ'ה דה לצ'ה
קפה

;/2 ב: אורחים הלנים במלון ושהינם תיירים תושבי חוץ השוהים בישראל על פי אשרת תייר (ויזה) מסוג.כל המחירים בשקלים כוללים מע"מ על פי החוק
 אורחים שלא ימציאו אשרת תייר תקפה כאמור לעיל יחויבו במע"מ כחוק. זכאים לפטור ממע"מ/4; ב/3ב

MELON – SEASONAL

$14.00

WATERMELON – SEASONAL

$14.00

Brined Cheese

$1.50

FRUIT PLATTER
Selection of Sliced Seasonal Fruits

$15.50

BEN & JERRY’S ICE-CREAM
Selection of Three Scoops
Extra Scoop

$10.50
$4.00

Flavors:
Vanilla
Chocolate
Cookies & Cream
Strawberry
Dulce de Leche
Coffee

All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
tourist visa and visitation permit type B/2; B/3; B/4, are exempt from V.A.T. Holders of any other permits are required by law to pay V.A.T.

HOT BEVERAGES

COLD BEVERAGES

COFFEE

Soda

Espresso

$3.50

Double Espresso

$4.00

Instant/Filter/Turkish coffee $4.00
Americano

$4.00

Macchiato

$4.00

Double Macchiato

$4.00

Latte Macchiato

$4.50

Cappuccino

$4.50

Hot chocolate

$4.50

All hot beverages can be served
as Decaffeinated
TEA
Tea Selection

$5.00

$4.50

משקאות חמים משקאות קלים
₪ 19.00

סודה

Orange, Lemonade, Grapefruit,
Grape or Tomato Juice
$4.50

₪ 15.00

אספרסו

₪ 19.00

, אשכוליות, לימונדה,תפוזים
ענבים או עגבניות

Coca-Cola, Diet Coca-Cola,
Coca-Cola Zero 0.35 ltr

₪ 17.00

אספרסו כפול

₪ 19.00

,קולה- דיאט קוקה,קולה-קוקה
)' ל0.35( קולה זירו-קוקה

₪ 17.00

טורקי/פילטר/קפה נמס

₪ 17.00

אמריקנו

₪ 17.00

מקיאטו

₪ 17.00

מקיאטו כפול

₪ 19.00

לטה מקיאטו

₪ 19.00

קפוצ'ינו

₪ 19.00

שוקו חם

$4.50

Fanta, Sprite, Sprite Zero 0.35 ltr $4.50
Ice Tea

$4.50

₪ 19.00

, ספרייט זירו,ספרייט
)' ל0.35( פנטה

Apple Juice 0.35ltr

$5.00

₪ 19.00

תה קר

Apple Cider 0.35ltr

$5.00

₪ 21.00

מיץ תפוחים

Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale,
Schweppes
$4.50

₪ 21.00

מיץ תפוחים מוגז

Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale
Fever Tree
$5.50

₪ 19.00

 ג'ינג'ר אייל, טוניק,ביטר למון
שוופס

Fresh Squeezed Juice
Orange, Carrot or Apple

$6.00

₪ 23.00

XL Energy Drink 0.25ltr

$6.00

₪ 26.00

XL משקה אנרגיה

Red Bull 0.25ltr

$7.00

₪ 30.00

רד בול

Ice Coffee

$5.00

₪ 21.00

)קפה קר (אייס קפה

את כל משקאות הקפה ניתן להזמין
גם כנטול קפאין
תה
₪ 21.00

מבחר טעמים

₪ 30.00  קפה או תות, שוקולד,מילק שייק וניל

מים מינרלים

MINERAL WATER
0.5 ltr

$3.50

1ltr

$7.50

Acqua Panna

0.25 ltr
0.75 ltr

$4.00
$6.50

Evian

0.33 ltr $7.00
0.75 ltr $10.00

San Benedetto

Fever Tree

₪ 26.00  תפוח, גזר, תפוזים:מיץ סחוט טרי

Milk shake - Vanilla, Chocolate,
Coffee or Strawberry
$7.00

Local Mineral Water

 ג'ינג'ר אייל, טוניק,ביטר למון

קפה

₪ 15.00

' ל0.5

נביעות

₪ 32.00

' ל1

סאן בנדטו

₪ 17.00
₪ 28.00

' ל0.25
' ל0.75

אקווה פנה

₪ 30.00
₪ 43.00

' ל0.33
' ל0.75

אוויאן

מים מינרלים
מוגזים

SPARKLING
MINERAL WATER
San Pellegrino

0.25 ltr
0.75 ltr

$4.00
$6.50

Perrier

0.33 ltr
0.75 ltr

$4.00
$6.50

(Served with slices of lemon/ginger/
cucumber/orange – Upon Request)
All rates are subject to V.A.T. where applicable. Hotel guests holding a foreign passport, stamped by the Israeli Border Control with a
tourist visa and visitation permit type B/2; B/3; B/4, are exempt from V.A.T. Holders of any other permits are required by law to pay V.A.T.

₪ 17.00
₪ 28.00

' ל0.25
' ל0.75

סן פלגרינו

₪ 17.00
₪ 28.00

' ל0.33
' ל0.75

פרייה

- תפוז/מלפפון/ג'ינג'ר/(מוגש עם פלח לימון
)לפי בקשה
;/2 ב: אורחים הלנים במלון ושהינם תיירים תושבי חוץ השוהים בישראל על פי אשרת תייר (ויזה) מסוג.כל המחירים בשקלים כוללים מע"מ על פי החוק
 אורחים שלא ימציאו אשרת תייר תקפה כאמור לעיל יחויבו במע"מ כחוק. זכאים לפטור ממע"מ/4; ב/3ב

