
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

קולה/דיאט קולה/קולה זירו         12 ₪תפריט סושי
ספרייט/דיאט ספרייט/קינלי סודה/נסטי        12 ₪ 
נביעות מים מינרלים                    12 ₪
פריגת אשכולית/ענבים/תפוחים         12 ₪
מאלטי - בירה שחורה                                12 ₪
מיץ תפוזים טרי סחוט במקום רגיל/גדול      19/14 ₪
לימונדה                                          14 ₪
קפה קר                     16 ₪
אייס קפה                               22 ₪

מינרלים
        Evian מינרלים 750 מ"ל                  26 ₪
        Badoit מינרלים מוגזים 750 מ"ל          26 ₪

אלכוהול

בירות
      מלכה מהחבית 1/3 | 1/2             38/28 ₪
      קרלסברג          26 ₪
      טובורג רד           26 ₪ 
      סטלה ארטואה        28 ₪
      הוגארדן          28 ₪
      ויינשטפן          28 ₪
      לף בלונד/בראון        29 ₪
      קורונה          30 ₪

אלכוהול
וויסקי ג'וני בלק/רד/בושמילס        42/34/45 ₪
ערק          24 ₪
קיר                36 ₪
פורטו          45 ₪
וודקה סטולי                                              34 ₪
VSOP קוניאק          64 ₪

משקאות מחממים

אספרסו/אספרסו כפול                 11/8 ₪
מקיאטו/מקיאטו כפול     11/8 ₪
קפוצ׳ינו רגיל/גדול                  15/12 ₪
אמריקנו                      11 ₪
נס/נס על חלב               15/11 ₪
קפה שחור                               10 ₪
הפוך של פעם                                15 ₪
קפה אילן                               12 ₪
שוקו חם                                16 ₪
סיידר חם/רד סיידר             22/16 ₪
חליטות תה                                14 ₪
תה נענע          13 ₪
תוספת קצפת            5 ₪

מסעדת נילי | רחוב המייסדים 43, 
מדרחוב זכרון יעקב, טל'- 04-6292899

 nili-wine@bezeqint.net :מייל
www.nilirestaurant.com :אתר

סושי חם (8 יחידות)
סלמון פנקו               44 ₪

סלמון, אבוקדו וגזר  
טונה טמפורה         46 ₪ 

טונה, בטטה ובצל ירוק 
פנקו צמחוני          34 ₪ 

טמאגו, בטטה ואבוקדו 
פוטו-cheese טמפורה         46 ₪

מוצרלה, סלמון, אבוקדו ובצל ירוק

סשימי (4 פרוסות)
פרוסות פילה דג ללא אורז 

סלמון           38 ₪ 
טונה אדומה           45 ₪ 
דניס          40 ₪ 

סנדוויץ' סושי  (4 יחידות)
משולשים בציפוי שומשום ופנקו

סנדוויץ' סלמון          39 ₪ 
סלמון, אבוקדו ובצל ירוק

סנדוויץ' טונה          41 ₪ 
טונה אדומה, אבוקדו ובצל ירוק 

סנדוויץ' צמחוני         36 ₪ 
אבוקדו, טמאגו, מלפפון, שיטקה ובצל ירוק

סנדוויץ' טמפורה         44 ₪ 
סלמון, גבינת עזים, אבוקדו ובצל ירוק 

קומבינציה צמחונית (14 יחידות)       64 ₪
2 יח' ניגירי

4 יח' פוטומאקי 
אבוקדו, גזר, מלפפון ובצל ירוק

8 יח' מאקי 
אבוקדו ומלפפון

קומבינציה נילי (18 יחידות)        92 ₪ 
8 יח' סלמון קרם 

סלמון, גבינת שמנת, אבוקדו במעטפת סלמון
8 יח' לימונענע

טונה אדומה, לימון, מלפפון ונענע במעטפת אבוקדו
2 יח' ניגירי לבחירה

קומבינציה סלמון  (18 יחידות)     105 ₪ 
2 יח' ניגירי סלמון
8 יח' מאקי סאקה

סלמון אבוקדו ובצל ירוק
4 יח' פוטומאקי סלמון

אבוקדו בצל ירוק במעטפת סלמון
סנדוויץ' סלמון

I.S.O = אורז בחוץ    רגיל = אצה בחוץ
* ניתן להחליף מרכיב אחד ברול בו בחרתם.

* ניתן להוסיף מרכיב נוסף רק עבור רול I.S.O בתוספת תשלום.
ירקות-3 ₪, טמאגו וגבינה – 4 ₪, דג – 6 ₪

 Take Away 10% הנחה על     
     חיילים בשירות חובה בסדיר ובמדים

     מקבלים שתייה קלה על חשבון הבית 
     בהזמנת מנה עיקרית 

משקאות מרעננים

פינת המתוקים

אפוגטו                               16 ₪
₪ 38 קרם ברולה                 
סופלה שוקולד חם מוגש עם גלידת וניל         38 ₪

עוגות היום - שאל את המלצר               38 ₪ 
תוספת קצפת                                  5 ₪

מאקי (8 יחידות)
מאקי סאקה          28 ₪ 

סלמון, אבוקדו ובצל ירוק
מאקי סלמון צרוב          28 ₪ 

תערובת של סלמון צרוב, טריאקי ובצל ירוק
מאקי טאקה          30 ₪ 

טונה אדומה ומלפפון
    מאקי ספייסי טונה             30 ₪ 

טונה קצוצה עם צילי חריף, גרידת לימון
שומשום, אבוקדו ובצל ירוק

מאקי דניס            28 ₪ 
דניס, מלפפון ובצל ירוק

מאקי צמחוני (8 יחידות)
מאקי צמחוני           24 ₪ 

אבוקדו ומלפפון 
מאקי טמאגו          26 ₪ 

טמאגו, אבוקדו ובצל ירוק
מאקי בטטה                     26 ₪  

בטטה בטמפורה ומלפפון 
מאקי מיקס צמחוני         26 ₪ 

מלפפון, אבוקדו וגזר
מאקי פרומז'                     28 ₪  

גבינת עזים, טמאגו וגזר

מיוחדים    (8 יחידות)
ספיישל צמחוני          34 ₪ 

טמאגו, שיטקה, מלפפון
בציפוי קרם בטטה ואבוקדו 

סלמון קרם         48 ₪ 
סלמון, גבינת שמנת, אבוקדו

במעטפת סלמון
דאבל סלמון         46 ₪ 

סלמון, אבוקדו במעטפת סלמון 
לימונענע רול              44 ₪

טונה אדומה, לימון, מלפפון ונענע
במעטפת אבוקדו  

ריינבו                       49 ₪ 
רול במעטפת סלמון, טונה ודניס

במילוי ספייסי טונה ואבוקדו 

ניגירי  (2 יחידות)
אצבעות אורז עליהן מונחות פרוסות של דג/ירק

אבוקדו/טאמגו          20 ₪ 
סלמון            26 ₪ 
טונה אדומה          29 ₪ 
דניס           26 ₪ 

I.S.O

Nili Restaurant     niliwine


