
At the pool in Neot HaKikar
For orders: 052-4504446

המזנון בבריכה בנאות הכיכר 
להזמנות: 052-4504446

קוטי

תפריט

Kati
menu

 Thursday
Friday &

 Saturday
morning

Soup of the day    25
Hummus bowl     28
(With two pita bread & pickles)

Cooked Mushrooms bowl   28 
Vegetable Salad      35/15
Greek Salad    45
Black Lentil Salad   45
Quiche with a salad   60
Cheese Ravioli      45
(With Tomatoes / Mushroom cream 
sauce) 

Plain pasta     38
Chicken Schnitzel    40
(With a salad & French fries / Rice)

Shish Kebab    50
(With a salad & French fries / Rice)

Hamburger     50
(With a salad & French fries / Rice)

Rice bowl     15
French fries    20

Deserts: 
Carrot cake     25
In an Orange-Carrot sauce 

Berries Cheesecake shot   25
Chocolate mousse shot   25

Israeli Breakfast    60
(2 Eggs of your choice, various kinds 
of Cheese, Butter, Jam, Tuna salad, 
Olives, Vegetable salad, homemade 
bun & a Lemonade  glass)

Shakshuka     55
(2 Eggs of your choice, Tahini, Olives, 
Vegetable salad, 2 homemade buns & 
a Lemonade glass)

Pancakes      30
(5 pieces, Chocolate syrup, Maple 
syrup & a Lemonade glass)

Jachnun     25
(With hard-boiled egg, mashed 
Tomatoes, and Olives)

Cheesy Ziva    30
(filled with 4 types of Cheese, and 
served with Olives, hard-boiled egg, 
mashed Tomatoes, & small salad)

Shakshuka     45
(2 Eggs, Tahini, Olives, 2 homemade 
buns & Vegetable salad)

Pancakes     25
(5 pieces, Chocolate syrup, Maple syrup)

Order at least a day in 
advance and pick up at 
08:00 am - 10:00 am

Branch at the Diner 
10:00 am – 01:00 pm

Dinners at the Diner
06:00 pm-10:00 pm



חמישי
ושישי

שבת 
שתיהבבוקר 

drinks
25 מרק היום   
28 קערת חומוס   

)עם 2 פיתות וחמוצים)

28 קערת פטריות חמות ובצל 
סלט ירקות     35/15
45 סלט יווני   
45 סלט עדשים שחורות 
60 קיש עם סלט   
45 רביולי גבינה    

)רוטב עגבניות / שמנת פטריות) 

38 פסטה רגילה   
40 שניצל    

)מוגש עם צ׳יפס/אורז וסלט) 

50 קבב    
)מוגש עם צ׳יפס/אורז וסלט) 

50 המבורגר   
)מוגש עם צ׳יפס/אורז) 

15 קערת אורז   
20 צ׳יפס    

קינוחים: 
25 עוגת גזר ברוטב תפוגזר 
25 כוסית עוגת גבינה ופירות יער 
25 כוסית מוס שוקולד  

60 בוקר ישראלית  
(2 ביצים לבחירה, גבינות, 

חמאה, ריבה, סלט טונה, זיתים, 
סלט ירקות, לחמניה ביתית וכוס 

לימונדה טבעית)

55 שקשוקה   
(2 ביצים, טחינה, זיתים, סלט 

ירקות, 2 לחמניות ביתיות וכוס 
לימונדה טבעית)

30 פנקייקים   
(5 יחידות, רוטב שוקולד ומייפל 

וכוס לימונדה טבעית)

25 ג׳חנון    
)מוגש עם ביצה קשה, רסק 

עגבניות וזיתים)

30 זיווה    
)במילוי 4 סוגי גבינות, מוגש עם 

זיתים, ביצה קשה, רסק עגבניות 
וסלט קטן)

45 שקשוקה   
(2 ביצים, טחינה, זיתים, 2 

לחמניות ביתיות וסלט ירקות)

25 פנקייקים   
(5 יחידות, רוטב שוקולד ומייפל)

להזמין מינימום יום מראש 
ולקחת בשעות 8:00-10:00

בראנצ׳ במזנון 10:00-13:00

ארוחת ערב במזנון
18:00-22:00

שתייה קרה:
קנקן/כוס לימונדה      20/10
שתייה קלה, פחית, בקבוק     8
בקבוק מים       5

אלכוהול:
בירה     12
בקבוק יין אדום / לבן  60

שתייה חמה:
תה, קפה שחור, אספרסו     8
קפה הפוך    10

Cold Drinks:
Lemonade         20/10
glass / pitcher 

Soft drinks, can, bottle     8
Water bottle      5

Alcohol:
Beer       12
Wine bottle Red / White   60

Hot drinks:
Tea, Black Coffee, Espresso 8
Cappuccino    10


