
STARTERS
French Fries Big
Israeli Salad 

ראשונות
ציפס גדול

סלט ישראלי
150
0100

ISRAELI BREAKFAST
2  Eggs of your choice: 
omelette/scrambled/
sunny-side up/boiled egg
Served with pita, chopped salad.
tahini and matbucha.
Add on: 
Onion 
Tomato

בוקר ישראלי
2 ביצים לבחירה:

חביתה/מקושקשת/
ביצת עין/ביצה קשה

מוגש עם פיתה, טחינה, מטבוחה
וסלט קצוץ

תוספות לבחירה:
בצל

עגבנייה

250

SHAKSHUKA
2 poached eggs in tomato sauce
Served with pita, chopped salad
and tahini.

שקשוקה
2 ביצים על מצע תבשיל עגבניות 

פיקנטי
מוגש עם: סלט קצוץ, טחינה ופיתה

250

OUR HUMMUS
Served with pickles, spicy dipa, pita
Hummus Tahini
Hummus Msabbaha
Hummus Shakshuka
Additional topping: 
Boiled egg
Mushrooms
Beef

החומוסיה
מוגש עם חמוצים, חריף ופיתה

חומוס טחינה 
חומוס מסבחה
חומוס שקשוקה

תוספות לבחירה:
ביצה קשה
פטריות
בשר

180
210

ב"ה

MALAWACH
Fried puff pastry served with boiled
egg, grated tomato and  spicy dip.

מלוואח
מוגש עם ביצה קשה,
רסק עגבניות וחריף

220

SPAGHETTI 
Tomato sauce, garlic, onion, oregano

ספגטי
רוטב עגבניות, שום, בצל, אורגנו

 
150

FALAFEL
5 Falafel balls
Served with pita, chopped salad
and tahini.

פלאפל
5 כדורי פלאפל 

מוגש עם: סלט קצוץ, טחינה ופיתה
210

30

30
30
110

250

30



MAIN COURSES
All dishes are served with 1 side dish of your choice.
Chicken Schnitzel
Grilled Chicken Breast
Shawarma Chicken with fried onion 
Mix Chicken Breast & Chicken Thighs 
with fried onion.
Chicken Thighs 2 Skewers
Kebab 2 Skewers
Hamburger 
Rib-eye Steak 300g

עיקריות
מוגש עם תוספת לבחירה:

שניצל
חזה עוף בגריל

שווארמה עוף עם בצל מטוגן
מיקס חזה עוף ופרגית עם בצל מטוגן

 
פרגית 2 שיפודים
קבב 2 שיפודים

המבורגר
סטייק אנטריקוט 300 גרם

340
340
340

SIDE DISHES
White Rice
Fried Rice
Mejadra Rice
Stir-Fried Vegetables
Grilled Potatoes
French Fries

תוספות לבחירה
אורז לבן

אורז מטוגן
אורז מג'דרה

ירקות מוקפצים
תפוח אדמה בגריל

ציפס

THAI CUISINE
Pad Thai
Pad Thai with chicken
Tom Kha Kai chicken coconut soup 
Szechuan Chicken Served with 
1 side dish of your choice.

מהמטבח התאילנדי
פאד תאי

פאד תאי עם עוף
טום קא גאי מרק קוקוס ועוף תאילנדי
עוף סצ'ואן: מוגש עם תוספת לבחירה

140

ב"ה

200
340

230

FISH
All dishes are served with 1 side dish of your choice.
Moroccan Spicy Fish pan-seared fish 

in tomato spicy sauce, peppers, onion 

and carrot.
Salmon Fillet in paprika, garlic  and 

black pepper.

דגים
מוגש עם  תוספת לבחירה

דג מרוקאי חריף  צרוב על מחבת ברוטב
עגבניות חריף, פלפלים, בצל וגזר

 
פילה סלמון בתיבול פפריקה, שום

ופלפל שחור 

360

.Extra side dish is 80 THB**תוספת נוספת לבחירה 80 בהאט.

520

340

340
400
400

1850

https://foody.co.il/foody_recipe/%D7%98%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%90-%D7%92%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A7-%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%99/
https://foody.co.il/foody_recipe/%D7%98%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%90-%D7%92%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A7-%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A1-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%99/


40

90
20

100
130

160
190

300
300

40
40
40
40

Omellete tomato, lettuce and onion
Pita Falafel
Schnitzel 
Chicken Breast
Chicken Thighs
Chicken Shawarma
Mix Chicken
Kebab

ב"ה

SANDWICHES סנדוויצ'ים
חביתה עם עגבנייה, חסה ובצל

פיתה פלאפל 
שניצל 

חזה עוף 
פרגית 

שווארמה 
מיקס עוף 

קבב 

DRINKS & SMOOTHIES
Coke
Coke Zero 
Sprite 
Diet Sprite
Soda 
Water
Smoothie from seasonal fruits 
(ask your waiter)

שתייה ושייקים
קולה 

קולה זירו
ספרייט

דיאט ספרייט
סודה
מים

שייקים: מבחר פירות העונה
(שאל את המלצר)

.Choice of bread: Pita, Bun, Baguette**לחם לבחירה: פיתה, לחמנייה, באגט

DESSERT קינוחים
צלחת פירות

קינוחים (שאל את המלצר)
Fruit Platter
Dessert (ask your waiter)

300
300

300

With 
hummus,
tomato &
cucumber

עם חומוס, 
עגבנייה
ומלפפון

350

SMALL SALADS
Tahini 
Matbucha 
Coleslaw
Eggplant Salad
Israeli Salad

סלטים בקטנה
טחינה

מטבוחה
קולסלאו

סלט חצילים
סלט ישראלי

40
40

40
40

40

BREAD
PIta
Bun
Baguette

לחמים
פיתה

לחמנייה
30באגט

30
30

https://www.kitchenstories.com/en/recipes/omellete-vegetable-with-cheese-254f


ב"ה

שבת בבית חב”ד תאילנד.
 חוויה בלתי נשכחת!

להרשמה לארוחת שבת/חג
סירקו את הברקוד


