 חוף בננה ביץ׳- מחירון מחייב
FIXED PRICE LIST - BANANA BEACH
Snack Bar / TA only:
Bottle of mineral water 0.5 L
Popsicle
Pita/Sandwich with hummus/salads

NIS 6 ₪
NIS 3 ₪
NIS 12 ₪
NIS 5 ₪
NIS 5 ₪
NIS 25 ₪
NIS 30 ₪
NIS 21 ₪
NIS 28 ₪
NIS 25 ₪

In addition to the 5 main course choices,
other fixed price lunch options are available
at a max. price of 90 NIS

* All prices include VAT

בייגלה

רבע אבטיח
רבע אבטיח עם גבינה
 ליטר בירה ישראלית1/3
 ליטר בירה ישראלית1/2
צלחת צ׳יפס

ש׳-ארוחה עסקית בימים א׳
כולל חגים בשעות
16:00-12:00

Business lunch served
Sun-Sat from 12pm-4pm
Main course + salad + hot side dish
+ soft drink

) סמ״ק250 שוקו (בכוס/תה/קפה

:מכירה בישיבה או מזנון

Snack Bar / TA or eat-in:
1/4 watermelon
1/4 watermelon + cheese
1/3 liter Israeli beer
1/2 liter Israeli beer
Plate of french fries

 ליטר0.5 בקבוק מים מינרליים
שלגון
סלטים/כריך עם חומוס/פיתה
) גר׳170 (במשקל מינימאלי של

(minimum weight 170 grams)

Coffee/Tea/Hot chocolate (250 ml cup)
Pretzel

:מכירה מהמזנון בלבד

NIS 60 ₪

+  תוספת חמה+  סלט+ מנה עיקרית
שתייה קלה
) אפשרויות שונות למנה העיקרית5(
 אפשרויות, האפשרויות הנ״ל5-מעבר ל
 ש״ח90 לעסקית נוספת שלא תעלה על

* כל המחירים כוללים מע״מ

 חוף בוגרשוב- מחירון מחייב
FIXED PRICE LIST - BOGRASHOV BEACH
Snack Bar / TA only:
Bottle of mineral water 0.5 L
Popsicle
Pita/Sandwich with hummus/salads

NIS 6 ₪
NIS 3 ₪
NIS 12 ₪
NIS 5 ₪
NIS 5 ₪
NIS 25 ₪
NIS 30 ₪
NIS 21 ₪
NIS 28 ₪
NIS 25 ₪

In addition to the 5 main course choices,
other fixed price lunch options are available
at a max. price of 90 NIS

* All prices include VAT

בייגלה

רבע אבטיח
רבע אבטיח עם גבינה
 ליטר בירה ישראלית1/3
 ליטר בירה ישראלית1/2
צלחת צ׳יפס

ש׳-ארוחה עסקית בימים א׳
כולל חגים בשעות
16:00-12:00

Business lunch served
Sun-Sat from 12pm-4pm
Main course + salad + hot side dish
+ soft drink

) סמ״ק250 שוקו (בכוס/תה/קפה

:מכירה בישיבה או מזנון

Snack Bar / TA or eat-in:
1/4 watermelon
1/4 watermelon + cheese
1/3 liter Israeli beer
1/2 liter Israeli beer
Plate of french fries

 ליטר0.5 בקבוק מים מינרליים
שלגון
סלטים/כריך עם חומוס/פיתה
) גר׳170 (במשקל מינימאלי של

(minimum weight 170 grams)

Coffee/Tea/Hot chocolate (250 ml cup)
Pretzel

:מכירה מהמזנון בלבד

NIS 60 ₪

+  תוספת חמה+  סלט+ מנה עיקרית
שתייה קלה
) אפשרויות שונות למנה העיקרית5(
 אפשרויות, האפשרויות הנ״ל5-מעבר ל
 ש״ח90 לעסקית נוספת שלא תעלה על

* כל המחירים כוללים מע״מ

 חוף אביב- מחירון מחייב
FIXED PRICE LIST - AVIV BEACH
Snack Bar / TA only:
Bottle of mineral water 0.5 L
Popsicle
Pita/Sandwich with hummus/salads

NIS 6 ₪
NIS 4 ₪
NIS 12 ₪
NIS 5 ₪
NIS 5 ₪
NIS 25 ₪
NIS 30 ₪
NIS 21 ₪
NIS 28 ₪
NIS 25 ₪

In addition to the 5 main course choices,
other fixed price lunch options are available
at a max. price of 90 NIS

* All prices include VAT

בייגלה

רבע אבטיח
רבע אבטיח עם גבינה
 ליטר בירה ישראלית1/3
 ליטר בירה ישראלית1/2
צלחת צ׳יפס

ש׳-ארוחה עסקית בימים א׳
כולל חגים בשעות
16:00-12:00

Business lunch served
Sun-Sat from 12pm-4pm
Main course + salad + hot side dish
+ soft drink

) סמ״ק250 שוקו (בכוס/תה/קפה

:מכירה בישיבה או מזנון

Snack Bar / TA or eat-in:
1/4 watermelon
1/4 watermelon + cheese
1/3 liter Israeli beer
1/2 liter Israeli beer
Plate of french fries

 ליטר0.5 בקבוק מים מינרליים
שלגון
סלטים/כריך עם חומוס/פיתה
) גר׳170 (במשקל מינימאלי של

(minimum weight 170 grams)

Coffee/Tea/Hot chocolate (250 ml cup)
Pretzel

:מכירה מהמזנון בלבד

NIS 60 ₪

+  תוספת חמה+  סלט+ מנה עיקרית
שתייה קלה
) אפשרויות שונות למנה העיקרית5(
 אפשרויות, האפשרויות הנ״ל5-מעבר ל
 ש״ח90 לעסקית נוספת שלא תעלה על

* כל המחירים כוללים מע״מ

 חוף ירושלים- מחירון מחייב
FIXED PRICE LIST - JERUSALEM BEACH
Snack Bar / TA only:
Bottle of mineral water 0.5 L
Popsicle
Pita/Sandwich with hummus/salads

NIS 6 ₪
NIS 3 ₪
NIS 12 ₪
NIS 5 ₪
NIS 5 ₪
NIS 25 ₪
NIS 30 ₪
NIS 21 ₪
NIS 28 ₪
NIS 25 ₪

In addition to the 5 main course choices,
other fixed price lunch options are available
at a max. price of 90 NIS

* All prices include VAT

בייגלה

רבע אבטיח
רבע אבטיח עם גבינה
 ליטר בירה ישראלית1/3
 ליטר בירה ישראלית1/2
צלחת צ׳יפס

ש׳-ארוחה עסקית בימים א׳
כולל חגים בשעות
16:00-12:00

Business lunch served
Sun-Sat from 12pm-4pm
Main course + salad + hot side dish
+ soft drink

) סמ״ק250 שוקו (בכוס/תה/קפה

:מכירה בישיבה או מזנון

Snack Bar / TA or eat-in:
1/4 watermelon
1/4 watermelon + cheese
1/3 liter Israeli beer
1/2 liter Israeli beer
Plate of french fries

 ליטר0.5 בקבוק מים מינרליים
שלגון
סלטים/כריך עם חומוס/פיתה
) גר׳170 (במשקל מינימאלי של

(minimum weight 170 grams)

Coffee/Tea/Hot chocolate (250 ml cup)
Pretzel

:מכירה מהמזנון בלבד

NIS 60 ₪

+  תוספת חמה+  סלט+ מנה עיקרית
שתייה קלה
) אפשרויות שונות למנה העיקרית5(
 אפשרויות, האפשרויות הנ״ל5-מעבר ל
 ש״ח90 לעסקית נוספת שלא תעלה על

* כל המחירים כוללים מע״מ

 חוף הילטון- מחירון מחייב
FIXED PRICE LIST - HILTON BEACH
Snack Bar / TA only:
Bottle of mineral water 0.5 L
Popsicle
Pita/Sandwich with hummus/salads

NIS 6 ₪
NIS 4 ₪
NIS 12 ₪
NIS 5 ₪
NIS 5 ₪
NIS 25 ₪
NIS 30 ₪
NIS 21 ₪
NIS 28 ₪
NIS 25 ₪

In addition to the 5 main course choices,
other fixed price lunch options are available
at a max. price of 90 NIS

* All prices include VAT

בייגלה

רבע אבטיח
רבע אבטיח עם גבינה
 ליטר בירה ישראלית1/3
 ליטר בירה ישראלית1/2
צלחת צ׳יפס

ש׳-ארוחה עסקית בימים א׳
כולל חגים בשעות
16:00-12:00

Business lunch served
Sun-Sat from 12pm-4pm
Main course + salad + hot side dish
+ soft drink

) סמ״ק250 שוקו (בכוס/תה/קפה

:מכירה בישיבה או מזנון

Snack Bar / TA or eat-in:
1/4 watermelon
1/4 watermelon + cheese
1/3 liter Israeli beer
1/2 liter Israeli beer
Plate of french fries

 ליטר0.5 בקבוק מים מינרליים
שלגון
סלטים/כריך עם חומוס/פיתה
) גר׳170 (במשקל מינימאלי של

(minimum weight 170 grams)

Coffee/Tea/Hot chocolate (250 ml cup)
Pretzel

:מכירה מהמזנון בלבד

NIS 60 ₪

+  תוספת חמה+  סלט+ מנה עיקרית
שתייה קלה
) אפשרויות שונות למנה העיקרית5(
 אפשרויות, האפשרויות הנ״ל5-מעבר ל
 ש״ח90 לעסקית נוספת שלא תעלה על

* כל המחירים כוללים מע״מ

 חוף מציצים- מחירון מחייב
FIXED PRICE LIST - METZITZIM BEACH
Snack Bar / TA only:
Bottle of mineral water 0.5 L
Popsicle
Pita/Sandwich with hummus/salads

NIS 6 ₪
NIS 3 ₪
NIS 12 ₪
NIS 5 ₪
NIS 5 ₪
NIS 25 ₪
NIS 30 ₪
NIS 21 ₪
NIS 28 ₪
NIS 25 ₪

In addition to the 5 main course choices,
other fixed price lunch options are available
at a max. price of 90 NIS

* All prices include VAT

בייגלה

רבע אבטיח
רבע אבטיח עם גבינה
 ליטר בירה ישראלית1/3
 ליטר בירה ישראלית1/2
צלחת צ׳יפס

ש׳-ארוחה עסקית בימים א׳
כולל חגים בשעות
16:00-12:00

Business lunch served
Sun-Sat from 12pm-4pm
Main course + salad + hot side dish
+ soft drink

) סמ״ק250 שוקו (בכוס/תה/קפה

:מכירה בישיבה או מזנון

Snack Bar / TA or eat-in:
1/4 watermelon
1/4 watermelon + cheese
1/3 liter Israeli beer
1/2 liter Israeli beer
Plate of french fries

 ליטר0.5 בקבוק מים מינרליים
שלגון
סלטים/כריך עם חומוס/פיתה
) גר׳170 (במשקל מינימאלי של

(minimum weight 170 grams)

Coffee/Tea/Hot chocolate (250 ml cup)
Pretzel

:מכירה מהמזנון בלבד

NIS 60 ₪

+  תוספת חמה+  סלט+ מנה עיקרית
שתייה קלה
) אפשרויות שונות למנה העיקרית5(
 אפשרויות, האפשרויות הנ״ל5-מעבר ל
 ש״ח90 לעסקית נוספת שלא תעלה על

* כל המחירים כוללים מע״מ

 חוף תל ברוך- מחירון מחייב
FIXED PRICE LIST - TEL BARUCH BEACH
Snack Bar / TA only:
Bottle of mineral water 0.5 L
Popsicle
Pita/Sandwich with hummus/salads

NIS 6 ₪
NIS 3 ₪
NIS 12 ₪
NIS 5 ₪
NIS 5 ₪
NIS 25 ₪
NIS 30 ₪
NIS 21 ₪
NIS 28 ₪
NIS 25 ₪

In addition to the 5 main course choices,
other fixed price lunch options are available
at a max. price of 90 NIS

* All prices include VAT

בייגלה

רבע אבטיח
רבע אבטיח עם גבינה
 ליטר בירה ישראלית1/3
 ליטר בירה ישראלית1/2
צלחת צ׳יפס

ש׳-ארוחה עסקית בימים א׳
כולל חגים בשעות
16:00-12:00

Business lunch served
Sun-Sat from 12pm-4pm
Main course + salad + hot side dish
+ soft drink

) סמ״ק250 שוקו (בכוס/תה/קפה

:מכירה בישיבה או מזנון

Snack Bar / TA or eat-in:
1/4 watermelon
1/4 watermelon + cheese
1/3 liter Israeli beer
1/2 liter Israeli beer
Plate of french fries

 ליטר0.5 בקבוק מים מינרליים
שלגון
סלטים/כריך עם חומוס/פיתה
) גר׳170 (במשקל מינימאלי של

(minimum weight 170 grams)

Coffee/Tea/Hot chocolate (250 ml cup)
Pretzel

:מכירה מהמזנון בלבד

NIS 60 ₪

+  תוספת חמה+  סלט+ מנה עיקרית
שתייה קלה
) אפשרויות שונות למנה העיקרית5(
 אפשרויות, האפשרויות הנ״ל5-מעבר ל
 ש״ח90 לעסקית נוספת שלא תעלה על

* כל המחירים כוללים מע״מ

 צוק דרום- מחירון מחייב
FIXED PRICE LIST - TZUK DAROM BEACH
Snack Bar / TA only:
Bottle of mineral water 0.5 L
Popsicle
Pita/Sandwich with hummus/salads

NIS 6 ₪
NIS 3 ₪
NIS 10 ₪

 ליטר0.5 בקבוק מים מינרליים
שלגון
סלטים/כריך עם חומוס/פיתה
) גר׳170 (במשקל מינימאלי של

(minimum weight 170 grams)

Coffee/Tea/Hot chocolate (250 ml cup)
Pretzel

:מכירה מהמזנון בלבד

NIS 5 ₪
NIS 5 ₪

) סמ״ק250 שוקו (בכוס/תה/קפה

בייגלה

Business lunch served
Sun-Thu from 7am-12pm

ארוחה עסקית
12:00-07:00 ה׳-ימים א׳

Sun-Thu from 12pm-3pm

15:00-12:00 ה׳-ימים א׳

Family combo
(2 adults + 2 children)
2 kids meals (from the selection of kids
meals on the menu) + 2 regular meals (min
course +salad + hot side dish) + soft drinks
for 4 people

* All prices include VAT

קפה ומאפה

NIS 95-125 ₪

) ילדים2 + קומבינציה משפחתית (זוג
 מנות ילדים (ממגוון מנות הילדים2
+  מנות מבוגרים (עיקרית2 + )בתפריט
4- שתייה קלה ל+ ) תוספת חמה+ סלט

* כל המחירים כוללים מע״מ

 חוף צוק צפון- מחירון מחייב
FIXED PRICE LIST - TZUK TZAFON BEACH
Snack Bar / TA only:
Bottle of mineral water 0.5 L
Popsicle
Pita/Sandwich with hummus/salads

NIS 6 ₪
NIS 4 ₪
NIS 12 ₪
NIS 5 ₪
NIS 5 ₪
NIS 25 ₪
NIS 30 ₪
NIS 21 ₪
NIS 28 ₪
NIS 25 ₪

In addition to the 5 main course choices,
other fixed price lunch options are available
at a max. price of 90 NIS

* All prices include VAT

בייגלה

רבע אבטיח
רבע אבטיח עם גבינה
 ליטר בירה ישראלית1/3
 ליטר בירה ישראלית1/2
צלחת צ׳יפס

ש׳-ארוחה עסקית בימים א׳
כולל חגים בשעות
16:00-12:00

Business lunch served
Sun-Sat from 12pm-4pm
Main course + salad + hot side dish
+ soft drink

) סמ״ק250 שוקו (בכוס/תה/קפה

:מכירה בישיבה או מזנון

Snack Bar / TA or eat-in:
1/4 watermelon
1/4 watermelon + cheese
1/3 liter Israeli beer
1/2 liter Israeli beer
Plate of french fries

 ליטר0.5 בקבוק מים מינרליים
שלגון
סלטים/כריך עם חומוס/פיתה
) גר׳170 (במשקל מינימאלי של

(minimum weight 170 grams)

Coffee/Tea/Hot chocolate (250 ml cup)
Pretzel

:מכירה מהמזנון בלבד

NIS 60 ₪

+  תוספת חמה+  סלט+ מנה עיקרית
שתייה קלה
) אפשרויות שונות למנה העיקרית5(
 אפשרויות, האפשרויות הנ״ל5-מעבר ל
 ש״ח90 לעסקית נוספת שלא תעלה על

* כל המחירים כוללים מע״מ

