
Sarah Aaronson 

She lived in Israel, in Zichron Yaacov exactly.

Beautiful, elegant, sm
art and brave, she was at the head of the 

first
 Jewish spy ring of m

odern tim
es, the “NILI”, “Netsah Israel Lo 

Ishaker” "The eternity of Israel will not be contradicted."

NILI's goal was to gather a m
axim

um
 of inform

ation and to assist
 

the British arm
y in its victory against

 the Turks.

During a certain period of W
orld W

ar I, she collected and passed 

on the inform
ation to the Allies allowing them

 to achieve effectively 

their m
ission: allow the allied Forces to m

ake a fast
 entrance in 

Palest
ine.

But the Turks found out about the 

network and she was captured 

and tortured during 6 days.

Because she couldn't st
and 

suffering any longer, she 

com
m

itted suicide inst
ead of  

denouncing her brothers.

Her nam
e was Sarah Aaronson

מנה טבעונית

מנה פיקנטית
ללא גלוטן

+ צ'ק אין בפייסבוק
או תמונה עם האשטג

niliwine#
וקבלו כוס יין על חשבון הבית 

טליאטלה, פנה, רביולי בטטה או גבינות
ניוקי או ניוקי ללא גלוטן

רטבים לבחירה:

        פומודורו                         49 ₪
עגבניות שרי, שום, בזיליקום ושמן זית 

            ארביאטה                        52 ₪
עגבניות, שום, בצל, פלפל חריף ושמן זית 

     אלפרדו                         56 ₪
שמנת, שום, יין לבן ופרמז'ן 

     רוזה                                   56 ₪
שילוב בין רוטב אלפרדו ופומודורו 

     פונגי              59 ₪
רוטב אלפרדו עם פטריות טריות

     שמנת סלמון            64 ₪
רוטב אלפרדו עם קוביות סלמון

נאפות בתנור לבנים איטלקי מקורי
מרגריטה קלאסית         49 ₪

רוטב עגבניות עשיר וגבינת מוצרלה

פונגי                       56 ₪
רוטב עגבניות עשיר, גבינת מוצרלה

פטריות שמפיניון טריות

פורצה איטליה                     53 ₪
רוטב עגבניות עשיר, גבינת מוצרלה

פסטו ובצל סגול

על טונו                      60 ₪
רוטב עגבניות עשיר, גבינת מוצרלה וטונה

סיציליאנית          57 ₪
רוטב עגבניות עשיר, צלפים, אנשובי 

וזיתי קלמטה - ללא גבינה

4 גבינות          65 ₪ 
רוטב עגבניות עשיר עם 4 סוגים שונים של גבינות: 

מוצרלה, עיזים, בולגרית ורוקפור

4 סטג׳יוני           60 ₪
רוטב עגבניות עשיר, גבינת מוצרלה

זוקיני, שמפיניון, בצל וחצילים

זוקיני               58 ₪ 
רוטב עגבניות עשיר, גבינת מוצרלה
פרוסות זוקיני דקות, שום ושמן זית

פיסלדייר          60 ₪
בצל מטוגן, זיתי קלמטה, צלפים ואנשובי

     פיצה ללא גלוטן                   49 ₪
    רוטב עגבניות עשיר, גבינת מוצרלה

    ותוספת לבחירה: זיתים/ זוקיני/שמפיניון/
    בצל/חצילים

פילה דג  טרי צרוב על הפלנצ׳ה, מוגש
עם תפו"א בעשבי תיבול וירקות מוקפצים

     אמנון               84 ₪

     סלמון נורבגי             98 ₪

     דניס              108 ₪

     בס הסלע                         98 ₪

מיוחדים:            
שווארמה דג                             98 ₪ 

נתחים עסיסיים של פילה בס הסלע בתיבול מזרחי
בצל, עגבניות, פטרוזיליה וטחינה. מוגש על לאפה

בס  הלהפוטנסקה            129 ₪ 
פילה בס על מצע לינגוויני ברוטב "פוטנסקה": 

עגבניות טריות, זיתים, אנשובי, צלפים, צ'ילי טרי

         איירון מן        58 ₪
חסה קרועה, בייבי תרד, עשבים ירוקים

גרגרי חומוס, עגבניות שרי, בצל סגול
טחינה גולמית, שמן זית ולימון

         טייסטי        59 ₪ 
פלאפל מפורר על מצע של עגבנייה, מלפפון

גרגרי חומוס, טחינה ופטרוזיליה

         קינואה                     62 ₪
קינואה, גזר, חמוציות, צנוברים וחסה

ברוטב ויניגרט הדרים

קיסר                         62 ₪
חסה, עגבניות שרי, בצל סגול, קרוטונים פריכים

ופרמז'ן ברוטב קיסר
* תוספת קוביות סלמון צרוב                                   18 ₪
     יווני ישראלי                                              62 ₪

חסה, מלפפונים, עגבניות, בצל סגול, זיתי קלמטה
גבינה בולגרית מגורדת, מתובל בשמן זית, לימון סחוט וזעתר

     יווני יווני                                   62 ₪
מלפפונים ועגבניות בחיתוך גס, בצל סגול, זיתי קלמטה

קוביות גבינה בולגרית. מתובל בשמן זית ולימון סחוט טרי

     נילי                                        64 ₪
חסה, פירות העונה, גבינת רוקפור, אגוזי מלך

ברוטב ויניגרט הדרים

     ניסואז                                 64 ₪
חסה, עגבניות, מלפפונים, בצל סגול, ביצה קשה

תפו"א, טונה, שמן זית ולימון סחוט טרי
₪ 64                             chèvre chaud

עלי אנדיב, תפוחים ואגסים מגורדים, אגוזי מלך קלויים
ברוטב ויניגרט הדרים. מוגש בליווי טוסטונים עם גבינת עזים

        סלט ירוק               15 ₪
עלי חסה, מלפפון וגזר ברוטב ויניגרט הדרים

        קרפצ'יו חציל             36 ₪
חציל שרוף על האש בזילוף טחינה גולמית,

סילאן מעל ורסק עגבניות טריות

        מרק היום                           36 ₪
שאל את המלצר   

סביצ׳ה דניס                            58 ₪ 
פילה דניס, ירקות העונה

כוסברה במרינדת יוזו, מוגש עם טוסטונים

     שיפודי יקיטורי סלמון              39 ₪
שני שיפודי סלמון טרי 

צרובים במחבת עם נגיעת טריאקי

         פו-קיי             58 ₪
קוביות טונה טרייה, בצל ירוק, צ'ילי טרי
שמן שומשום, גרידת לימון וסויה על מצע

של סטיקי רייס

     קרפצ'יו סלמון             44 ₪
פרוסות סלמון נא במרינדת לימון, שמן זית

וגרגרי פלפל ורוד

     סביצ'ה קינואה               58 ₪
פילה דניס, טאבולה קינואה ברוטב "לצ'ה דה טיגרה"

     טרטר טונה                        59 ₪
טונה טרייה, בצל ירוק, בצל סגול, צ'ילי

שמן שומשום. מוגש עם טוסטונים
קיש היום                    49 ₪

מוגש עם סלט אישי
לחם דגנים מחמצת                         18 ₪

מוגש עם מטבלי הבית

פסטות

דגים

מיוחדים

לזניה השף             64 ₪

קנלוני במילוי ריקוטה ותרד         64 ₪
צינורות פסטה במילוי תרד וגבינות ברוטב רוזה

רביולי ארטישוק          64 ₪
ברוטב שמנת לימוני עדין

פתיתים של חורף         57 ₪  
פתיתים נימוחים בחמאה, אפונת גינה

פרמזן ושום ברוטב מוקרם של שמנת ויין לבן

פסטה רדיאטורי סלק         67 ₪ 
רוטב אלפרדו וסלק בניחוח רוזמרין

לינגוויני הלהפוטנסקה         60 ₪ 
עגבניות טריות, זיתי קלמטה, צ'ילי טרי

צלפים, אנשובי ושמן זית
    פסטה ווגאן           62 ₪ 

פנה עם  אפונת גינה, ארטישוק, זוקיני, עלי תרד
שום קונפי, מיץ וגרידת לימון עם שמן זית

* ספיישל היום - שאל את המלצר

מוגש עם סלט אישי

קלאב סלמון      57 ₪  
סלמון מעושן, גבינת שמנת, בצל סגול וחסה

קלאב מהלול     49 ₪ 
חביתה, ממרח עגבניות, גבינת שמנת ועגבניות

קלאב ישראלי     47 ₪ 
חציל קלוי, ביצה קשה. טחינה ומלפפון חמוץ

קלאב סנדוויץ'

פיצות

סלטים

מנות ראשונות

מוגשים בליווי לחם דגנים מחמצת
או לחם ללא גלוטן 

בנילי חומרי הגלם נבחרים 
בקפידה ומגיעים יום יום מן 

השווקים, כי אין תחליף לטריות. 
כל מה שתאכלו הוא מעשה 

ידיהם של צוות טבחים מיומן 
ומקצועי המכין את מבחר 

המאכלים שבתפריט.
בנילי, יש גם חדר פרטי

לכל סוגי אירועים,
החל מ-20 עד 60 איש.

לכאן או לכאן מאחלים לכם 
חווית נילי מהנה וטעימה!


