Milky Restaurant
Sabich sandwich
Pita bread filled with eggplant, egg,
tahini, hummus and fresh vegetable

סביח
פיתה עם חצילים ביצה טחינה חומוס
’
’ ’וירקות
190 CZK
Salmon sandwich
Fresh bread with smoked salmon
and mayonnaise filling
served with lettuce

סנדוויץ' סלמון
סנדוויץ עם סלמון ממרח מיונז וחסה
210 CZK
Tuna sandwich
Fresh ciabatta bread filled
with tuna and vegetable

סנדוויץ' טונה
לחם צ'בטה טרי עם סלט טונה
‘
מלפפון ועגבניה
225 CZK

Cake of the day /
עוגת היום
155 CZK

Sea Bass & vegetables
Pan fried fillet of sea bass with grilled
vegetable and baby potatoes

בס&ירקות-דג סי
בס עם ירקות בגריל-פילה של דג סי
ותפוחי אדמה
475 CZK
Pizza Margharita

פיצה מרגריטה
250 CZK

Sandwiches /
סנדוויצ'ים
Cheese & tomato toast
Freshly baked toast with cheese and
tomato filling served with french fries

טוסט העמק
טוסט עם גבינה צהובה ועגבניה מוגש
עם צ'יפס
180 CZK

Club sandwich
Freshly baked toast with cheese,
lettuce, fried egg, vegetable,
mayonnaise served with french fries

'קלאב סנדוויץ
לחם טוסט עם ביצה גבינה חסה ירקות
’
’
’
מוגש עם צ'יפס,העונה
270 CZK

Pasta / פסטה
Spagetti arabiata
Spagetti pasta with tomato sauce
and grilled vegatable

ספגטי ארביאטה
פסטה עם רוטב עגבניות וירקות על הגריל
265 CZK
Spagetti with alfredo sauce
Spagetti pasta served with creamy
mushroom sauce

ספגטי עם רוטב אלפרדו
פסטה ברוטב שמנת עם פטריות
275 CZK

Mains / מנה עיקרית
Fish and chips
Deep fried fish served with french
fries and garden peas

פיש&צ'יפס
דג מטוגן מוגש עם צ'יפס ואפונה
325 CZK
Pan fried salmon
with french beens and fries

סלמון בגריל מוגש עם צ'יפס
375 CZK

Soup of the day
Soup of the day
served with bread and butter

מרק היום
מוגש עם לחם וחמאה
145 CZK

Salads / סלטים
Israeli salad
Fresh seasonal vegetable
with olive oil and red onion

סלט ישראלי
סלט ישראלי עם מלפפון עגבניה ושמן זית
150 CZK
Nicoise salad
Tuna, boiled egg, french beans,
potatoes with fresh seasonal
vegetable

סלט ניסואז
סלט טונה ביצה קשה אפונה תפוח
’ אדמה וירקות ’העונה
’
270 CZK
Garden salad
Cherry tomato salad with olive oil,
green onion and Mozzarella cheese

סלט גינה
סלט עגבניות שרי עם שמן זית בצל ירוק
’ וגבינת מוצרלה
245 CZK

Starters /
מנות ראשונות
Salmon Gravadlax & avocado
Homemade marinated salmon
served with avocado and fawa beans

סלמון כבוש (גרבלקס) & אבוקדו
סלמון ביתי במרינדה מוגש עם
אבוקדו ופול ירוק
270 CZK

Israeli Tapas
Hummus, matbucha, coleslaw,
thina, olives served with fresh pita

טאפס ישראלי
חומוס סלט מטבוחה סלט קולסלאו
‘ מוגש עם פיתה
’ .טחינה וזיתים
’
250 CZK
Hummus
Hummus with olive oil, paprika
served with pita

חומוס
חומוס עם פפריקה ושמן זית מוגש
’
עם פיתה
190 CZK

Grilled goat cheese
Grilled goat cheese with beetroot
and caramelized walnuts

גבינת עזים צרובה על הגריל
גבינת עזים צרובה על הגריל עם סלק
ואגוזי מלך מקורמלים
280 CZK

