~Food Menu~

~ ~ תפריט האוכל

Cherry Salad On Fire

55

Sweet Potato And Burghul Pilaf

45

A variety of cherry tomatoes, red onion, hot peppers,
tomatoes, Feta cheese, freshly squeezed lemon and extra
virgin olive oil on top of freshly baked focaccia straight
from our stone oven.
A vegetarian burghul pilaf, laid on baked sweet potato,
with touches of high quality Tahini on top.

58

Sapi’s Chicken Salad

55

Crispy lettuce leaves, sweet cherry tomatoes, fresh
cucumbers, peppers, purple onion rings, sweet potato
crisp, grilled chicken slices, fresh lemon juice, quality olive
oil, balsamic glaze and Parmesan cheese.

8oz Asado Hamburger

Made in our own kitchen, according to a special recipe
that produces a perfect balance of flavors. The recipe
combines two high quality cuts of meat. Served with
french fries.
Toppings:
Fried Onion, Mushroom, Hot Peppers.
Fried Egg, Gouda Cheese.

68

5
8

Chicken Nuggets

Chicken nuggets coated with tempura and Indian spices.
Served with home fries and special chili and lime sauce.

68



Bar Snacks

Feta cheese, mixed olives, crispy vegetables and sweet & salty nuts.

סירת בטטה תבשיל בורגול וטחינה הר ברכה

 מונח בתוך בטטה אפויה בתנור אבן, גזר וירוקים,תבשיל בורגול
.ומעל זילוף טחינה גולמית של הר ברכה

Sirloin Carpaccio

Beef sirloin, thinly sliced, marinated in balsamic vinegar,
extra virgin olive oil and grated parmesan cheese.
Served with freshly baked focaccia straight from our
stone oven.

סלט שרי אש

 גבינת, עגבניות, פלפלים חריפים, בצל סגול,מגוון עגבניות שרי
 לימון סחוט טרי ושמן זית כתית מעולה מונחים, עשבי תיבול,פטה
.על פוקצ’ה פריכה בהכנה ביתית אפויה בתנור אבן מיוחד מאיטליה

42

קרפצ’יו סינטה

 פרוס דק דק ומעל תחמיץ ושבבי גבינת פרמזן,נתח סינטה בקר
. מוגש עם פוקצ’ה חמה שנאפית בתנור אבן מיוחד.גראנה פאדנה

'סלט עוף ספי

 פלפל, מלפפון טרי, עגבניות שרי מתקתקות,עלי חסה פריכים
 נתחי עוף, קוביות בטטה קריספיות, טבעות בצל סגול,בצבעים
 בלסמי מצומצם, שמן זית איכותי, מיץ לימון טרי,צלויים על הגריל
.וגבינת פרמז'אן גרנה פדאנה

המבורגר אסדו

 המתכון מייצר איזון. גרם לפי מתכון מיוחד שלנו220 המבורגר
.מושלם של טעמים ע“י שילוב שני נתחי בשר איכותיים
.ההמבורגר מוגש בתוספת צ‘יפס
:תוספות אפשריות על ההמבורגר
. פלפלים חריפים, פטריות,בצל מטוגן
. גבינת גאודה,ביצת עין

צ’יקן נאגטס

 פוטייטוס,נתחוני חזה עוף בציפוי טמפורה ותערובת תבלינים הודיים
.ורוטב צ’ילי עשבי תיבול ולימון

מאזת בר

. ירקות קריספיים ופיצוחים מתוקים מלוחים, גבינת פטה,זיתים מתובלים

.ללא כפל מבצעים והנחות
.ש“ח עבור כל סועד1 למחירים המצויינים בתפריט יתווסף בחשבון תשלום רשות עבור אבטחה של

~~Food Menu

~ תפריט האוכל ~
פלטה מרוקאית

55

Moroccan Platter

58

Steak Sandwich

65

Chicken Souvlaki

Meat cigars, fried eggplant, homemade matbucha, quality
tehina, olives and mini challah bread straight
from the oven.

סיגרים ,חצילים מטוגנים ,מטבוחה בייתית ,טחינה איכותית של הר ברכה,
זייתים מרוקאים ומיני חלת שבת ישר מהתנור.

כריך אנטריקוט

פרוסות דקות של סטייק אנטריקוט ,מוקפצות על הפלנצ'ה עם בצל
מטוגן ,מוגשות בתוך שני כריכי מפרוסות חלה טריה עם חסה ,עגבניה,
מלפפון חמוץ ואיולי צ'יפוטלה בייתי .לצידם חמוצים תוצאת בית.

סופלקי פרגית

מיני פיתות במילוי נתחוני פרגית צלויים ,שומן כבש ,בצל מטוגן וסלסת
עגבניות קצוצות ,בצל סגול ועשבי תיבול טריים .המנה מוגשת עם יוגורט או
טחינה לצידה וקצוות פיתה מטוגנות.

פיש & צ'יפס

נתחי דג קוד בציפוי בלילת טמפורה ,צ'יפס
ורוטב טרטר בייתי.

לואיזיאנה צ’יפס

צ‘יפס מאובק בתערובת קייג‘ון ומטבל טרטר לצידו.

צ'יפס שחיתות
פיצה רומאית

תוספות אפשריות על הפיצה:
עגבניות ,זיתים ,בצל סגול ,פלפל ,פטריות,
בטטה ,פלפל חריף.
גבינת פטה ,פפרוני ,ביצת עין ,אנשובי.

Mini Pita breads filled with: grilled chicken flavored with a
touch of lamb fat, fried onions and chopped tomato salsa.
The dish is served with Yogurt or Tehina sauce and fried
pita sticks.

48

Fish & Chips

42

Louisiana Fries

48

The Chips Special

מיקס של צ'יפס תפו"א וצ'יפס בטטה ,שבבי פטה וגרידת לימון.

פיצה מבצק שאנו מכינים מדי יום לפי מתכון מיוחד בסגנון רומי.
על הבצק  -רוטב על בסיס עגבניות שהגיעו מאיטליה וקרעי מוצרלה
איכותית אשר מותכים על בצק הפיצה בזמן האפיה.

Thin slices of ribeye steak roasted with fried onions, served in
two sandwichs with lettuce, tomato, pickles and homemade
chipotle aioli, served with homemade pickles.

Chunks of Cod fish coated with tempura served with french fries
and homemade tartar sauce.

Crispy French Fries spiced with Cajun spice mix with tartar
sauce dip on the side.
A mix of french fries and sweet potato chips, topped with feta
cheese flakes and lemon zest.

58

Roman Style Pizza

8
8
12

Toppings:
Tomato, Olives, Red Onion, Pepper, Mushrooms,
Sweet Potato, Hot Pepper.
Feta Cheese, Pepperoni, Sunny Side Up , Anchovy.

Our special roman style pizza dough, baked in an Italian
stone oven with sauce based on tomatos from Italy and
great quality mozzarella cheese.

~מבצע שעות שמחות~

25%

הנחה על כל
התפריט!

השבוע בין
כל
00
השעות 21 -19

*לא תקף בהרצאות ואירועים מיוחדים* .אין כפל מבצעים ,הטבות והנחות.

ללא כפל מבצעים והנחות.
למחירים המצויינים בתפריט יתווסף בחשבון תשלום רשות עבור אבטחה של 1ש“ח עבור כל סועד.

00

~ Alcohol menu ~
Cocktails
52

~ ~ תפריט אלכוהול
קוקטיילים

 נענע, פסיפלורה, קוקטייל מרענן ומדליק עם וודקה וואן גוך אננס- טרופיקל סאמר
.ולימון

Tropical Summer - Refreshing drink based on a Van Gogh pineapple vodka,
Passion fruit, mint and lemon.

52

 עם, קוקטייל על בסיס ג’ין בומבי בניחוח פרחי יסמין ונגיעה של אפרסק- סיוי פה
52
.טוויסט שמן סומסום שמשאיר תחושה מדגדגת על השפתיים

C.V. Poe - Based on Bombay Sapphire gin with peach flavor, elderflower scent and a
sesame oil twist which leaves you with a tickling sensation on your lips.
52

. קוקטייל מרענן שמזכיר בטעמים סנגריה קרירה לימי הקיץ החמים- סנגרייה אש
שילוב של ג’ינג’ר קינמון על בסיס וויסקי ונגיעה של יין אדום
55

Sangria On Fire - A Refreshing drink that taste a bit like cold sangria. Based on Jack
Daniels Fire whiskey with a cinnamon and ginger twist and a touch of red wine. 55

 קוקטייל מתקתק ומרענן על בסיס וודקה גרייגוס בטעמים של- החיים שלי תותים
52
.פירות יער ותות שדה

Strawberry Fields #Forever - Sweet and refreshing drink with raspberry and strawberry
52
flavors based on Grey Goose (vodka).

52

 קוקטייל מתקתק על בסיס וודקה גרייגוס ואמרטו דיראנו בטעמי- גריי מרציפן
.שקדים וליים

Grey Marzipan - A sweet cocktail based on Grey Goose vodka and amaretto disaronno
with almonds and lime flavors.
52

52

 הבחירה הבטוחה למי שלא. אבטיח ומלון, שילוב מתוק של רום מתובל- שוגר דדי
.אוהב להסתבך עם טעמים מורכבים

Sugar Daddy - A sweet combo of Bacardi Oakheart Spiced Rum, watermelon and melon.
The safe choice for those who do not like complex flavors.
52

Alcohol free Cocktails

קוקטיילים ללא אלכוהול
 קוקטייל בטעמי תות ובננה מרעננים שמכניסים אותך לחוויה של טיול קייצי- ’כאמל ביץ
.בטיילת בחוף הים

28

Camel Beach - A Sweet strawberry and banana cocktail that gives you the
28
feeling of a summer stroll along the seaside boardwalk.

 קוקטייל בטעמי פסיפלורה וליים שלוקח אותך בדמיון לחופים הלבנים- סליק פאשיין
.של דרום אמריקה
Sleek Passion - A refreshing cocktail of passion fruit and Lyme flavors that takes
28
you to the white beaches of South America.

28

Bottles Menu
Grey Goose (1L / 750cc)
Finlandia (1L / 750cc)
Jack Daniels (750cc)
Campari (1L)
Bombay (750cc)
Johonnie Walker Black Label (1L)

720/620
580/480
680/580
580
580
850

תפריט בקבוקים
)ליטר/ מ”ל750( גרייגוס
)ליטר/ מ”ל750( פינלנדיה
)ליטר/ מ”ל750( ג’ק דניאלס
)קמפרי (ליטר
) מ”ל750( בומביי
)ג’וני ווקר בלק לייבל (ליטר

Sleek’s Dream Team

הנבחרת של הסליק
Grey Goose
Jack Daniels
Gentleman Jack

55
55
58

גרייגוס
ג’ק דניאלס
ג’נטלמן ג’ק

22
22
29
19
15

צ’ייסרים
גרייגוס
ג’ק דניאלס
ג’נטלמן ג’ק
סאן ז’רמן
מרטיני ביטר

Chaser
Grey Goose
Jack Daniels
Gentleman Jack
Saint Germain
Martini Bitter

Vodka
Grey Goose
Van Gogh
Finlandia

55
55
46

וודקה
גרייגוס
ואן גוך
פינלנדיה

55
46
50
55

ג’ין
מארה
בומביי
בומביי יסט
הנדריקס

55
48
48
58
68
75
58
75

וויסקי אמריקאי
וקנדי
ג’ק דניאלס
ג’ק דבש
ג’ק פייר
ג’נטלמן ג’ק
ג’ק סינגל בארל
וודפורד ריזרב
באפלו טרייס
) (בוטיק1792

Gin
Mare
Bombay
Bombay East
Hendricks

American &
Canadian Whiskey
Jack Daniels
Jack Daniels Honey
Jack Daniels Fire
Gentleman Jack
Jack Single Barrel
Woodford Reserve
Buffalo Trace
Ridgemont Reserve 1792

.על תפריט האוכל בקניית בקבוק בעת ההזמנה מתפריט הבקבוקים
25% discount on any order of food during the
purchase of bottles from the bottles menu.

25%

Bottles
Sleek’s Craft Beer
Corona
Strongbow (Acoholic Cider)
Heineken 0.0 - Alcohol Free
Goldstar

38
38
35
25
30

Draft Beer 300/475cc

בקבוקים
סליק
		
קורונה
)סטרונגבוו (סיידר אלכוהולי
 ללא אלכוהול- 0.0 הייניקן
גולדסטאר
בירות מהחבית
		
7.9% מכבי
גולדסטאר
UF גולדסטאר
		הייניקן
		פאולנר
 מ”ל330 /  מ”ל500 גינס
 מ”ל330 ’קסטיל רוז

 מ”ל300/475

Maccabi 7.9%
Goldstar
Goldstar UF
Heineken
Paulaner
Guinness 330cc / 500cc
Kasteel Rouge 330cc

25/35
28/36
29/37
32/39
32/39
35/42
45

Rose Wine

יין רוזה
רוזה
35/118 יקב ברון דארניאק צרפת
זינפנדל לבן
42/138
יקב ברינגר ארה"ב

Rose

Baron D’Arignac Winery France

White Zinfandel

Beringer Winery USA

White Wine
Chablis

Chartron & Trebuchet Winery France

Riesling

Blue Art’s Winery Germany

Gewurztraminer
C. Grass Winery

Sauvignon Blanc

Lindeman’s Winery Australia

Chardonnay

Lindeman’s Winery Australia

55/185

יקב שארטרון & טרבושה צרפת

38/135

יקב בלו ארטס’ גרמניה

39/135

Baron D’Arignac France

Shiraz Cabernet

Bejers Krik Winery Australia

Cabernet Sauvignon
Beringer Winery USA

Soft Drinks
Perrier France 300 Ml
Fentimans Tonic Water
Cola Cola Zero 330cc
Sprite/Sprite Zero 330cc
Cranberries
Lemonade / Orange
Grapefruit
Mineral Water
Energy Drink

יקב סי גראס

סובניון בלאן

42/138

יקב לינדמנ’ס אוסטרליה

35/118
38/128
42/138
168
38/98
38/98
38/98

שרדונה

יין אדום
גראנש סאנסו
יקב ברון דארניאק צרפת
שירז קברנה

יקב בדג’רס קריק אוסטרליה

קברנה סוביניון
יקב ברינגר ארה"ב

יינות מבעבעים
מרטיני אסטי איטליה
למברוסקו רוסו איטליה
למברוסקו רוזה איטליה
לה רוש צרפת

משקאות קלים
14
 מ”ל300 פרייה צרפת
14
טוניק פנטימנס
14
 מ”ל330 קולה זירו
14  מ”ל330 ספרייט זירו/ספרייט
18
חמוצויות טבעי
18
 תפוזים/ לימונענע
13
אשכוליות
14
מים מינרליים
14
משקה אנרגיה

With The Adittion Of
Tonic
Energy Drink, Russian
Sour, Pineapple, Cranberries

גוורצטרמינר
יקב לינדמנ’ס אוסטרליה

Sparkling Wine
Martini Asti Italy
Lambrusco Rosso Italy
Lambrusco Rose Italy
La Ruche France

ריזלינג

42/138

Red Wine
Grenache Cinsault

יין לבן
פטיט שבלי

7
7
7

תוספת למשקה
טוניק
 ראשן,משקה אנרגיה
 חמוציות, אננס,סאוור

No Multiple discounts.
Optional payment of 1 nis for each diner will be added to the account for security service.

Scotch Whisky Malt & One Blended
Macallan 12
Macallan 15
Balvenie 12 DW
Glenfiddich 12
Glenfiddich 15
Glenfiddich 18
Glenlivet 1824
Laphroaig 10
Johnnie Walker Black Label

בלנד/וויסקי סקוטי מאלט

68
105
68
55
78
95
58
55
62

		
12 מאקלן
		
15 מאקלן
 דבל ווד12 בלוויני
		
12 גלנפידיך
		
15 גלנפידיך
		
18 גלנפידיך
		
1824 גלנליביט
		
10 לפרויג
ג’וני ווקר בלק לייבל

48
55
48

וויסקי אירי
		
בושמילס
		
בלק בוש
		ג’יימסון

Irish Whiskey
Bushmills
Black Bush
Jameson

Cognac
Courvoisier
Camus

48/65/128 VS/VSOP/XO
48/65/128 VS/VSOP/XO

Rum
Bacardi White
Bacardi Gold
Bacardi Black
Bacardi Oakheart

38
38
45
48

רום
בקרדי לבן
בקרדי גולד
בקרדי בלאק
בקרדי אוקהארט

62
68
45
38
45
58
62
68

טקילה
פטרון סילבר
פטרון רפסדו
 וידה- מזקל דל מגאיי
סאוזה גולד
קווארבו גולד
אגווארו
 רפסדו1800 קווארו
 אנייחו1800 קווארו

35
35
35
35
30
44
44

אפרטיף
מרטיני ביאנקו
מרטיני רוסו
מרטיני רוזאטו
מרטיני אקסטרה דרי
מרטיני ביטר
		קמפרי
		
60 טובי

Tequila
Patron Silver
Patron Reposado
Mezcal Del Maguey - Vida
Sauza Gold
Cuervo Gold
Agavero
Cuervo 1800 Reposado
Cuervo 1800 Añejo

Aperitif
Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Rosato
Martini Extra Dry
Martini Bitters
Campari
Tubi 60

Digestif & Liquor
Saint Germain
Passoa
Chambord
Southern Comfort
Benedictine
Galliano
Drambuie
Amaretto Di Saronno
Baileys
Midori
Kahlua
Jagermeister
Chartreuse

38
42
42
38
45
47
45
42
42
42
42
48
70

ליקרים ודג’סטיף
סנט ז’רמן
		פסואה
שמבורד
סאוטרן קומפורט
בנדיקטין
גליאנו
		דרמבוי
אמרטו דסארונו
		בייליס
		מידורי
		קלואה
ייגרמייסטר
שרטרז ירוק

38
42

אניס
ערק עלית
סמבוקה

Anice
Arak Elit
Sambuca

קוניאק
קורוואזיה
קאמוס

.ללא כפל מבצעים
.ש”ח עבור כל סועד1 למחירים המצויינים בתפריט יתווסף בחשבון תשלום רשות עבור אבטחה של

