
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

ישראלית יחיד/זוגי                               122/64 ₪
סלט ירקות טרי, 2 ביצים לבחירה, גבינות 

סלט טונה, מבחר מטבלים, מיני מוזלי 
לחם כפרי/לחם ללא גלוטן מוגש בתוספת חמאה 

תפוזים סחוט טרי במקום או לימונדה ושתייה חמה
* תוספות לחביתה ללא תשלום: בצל/עשבי תיבול

* תוספות לחביתה בתשלום: פטריות/גבינה 3 ₪
* תוספות לשתיה בתשלום: מוגזים 5 ₪

כפרית יחיד/זוגי                             130/68 ₪
סלט ירוק בתוספת גבינה צפתית, חמוציות ואגוזים 

אומלט מ-3 ביצים עם עגבניות שרי, עשבי תיבול
וגבינות, מיני מוזלי, לחם כפרי/לחם ללא גלוטן

מוגש בתוספת מזטים, תפוזים סחוט טרי במקום 
או לימונדה ושתייה חמה

מזרח תיכון חדש                              69 ₪
מסבחה (שכבות של טחינה, גרגירי חומוס, עגבנייה
שמן זית ולימון), חצילים קלויים, עלי תרד חלוטים

במיץ לימון, ירקות בחיתוך גס, 2 ביצי עין בשמן זית
עם המון פלפל שחור או חביתת חומוס (טבעוני)

עם עלים ירוקים, פטריות ובצל. מוגש עם פיתה ומתבל חריף בצד
תפוזים סחוט טרי במקום או לימונדה ושתייה חמה

זכרונה                                       58 ₪
באן - לחמנייה מאודה ונימוחה -

ממולאת בגבינת פטה, מוצרלה, עגבניות
עשבי תיבול וביצת עין. מוגש עם סלט אישי

שקשוקת הבית                                      58 ₪
עגבניות טריות, גמבה, בצל, שום, שמן זית

ו-2 ביצים. מוגשת עם לחם כפרי/לחם ללא גלוטן
וסלט אישי. ניתן לבחור בין שקשוקה רגילה/פיקנטית/אש

שקשוקה בלקן                                    64 ₪
עגבניות טריות, גמבה, חציל קלוי, זיתי קלמטה 
גבינה בולגרית, בצל, שום ושמן זית ו-2 ביצים

מוגשת עם לחם כפרי/לחם ללא גלוטן וסלט אישי
ניתן לבחור בין שקשוקה רגילה/פיקנטית/אש

שקשוקה תרד                                     68 ₪
עגבניות טריות, גמבה, בצל, שום

תרד חלוט, גבינת עזים, שמן זית ו-2 ביצים
מוגשת עם לחם כפרי/לחם ללא גלוטן וסלט אישי

מוזלי                                       34 ₪
פירות העונה מוגשים על מצע של יוגורט-ביו 

בתוספת מתוקה של גרנולה ביתית ודבש

ארוחות בוקר

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

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

          קינואה       62 ₪
חסה, קינואה, גזר, חמוציות, צנוברים

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 טרי 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

תפוח אדמה, טונה, שמן זית ולימון סחוט טרי

₪ 64                       chèvre chaud
עלי אנדיב, תפוחים ואגסים מגורדים, אגוזי מלך קלויים

ברוטב ויניגרט מוגש בליווי טוסטונים עם גבינת עזים

סלטים
מוגשים בליווי לחם דגנים

מחמצת או לחם ללא גלוטן

משקאות מרעננים

₪ 12 קולה/דיאט קולה/קולה זירו          
 ₪ 12 ספרייט/דיאט ספרייט/קינלי סודה/נסטי        
נביעות מים מינרלים                     12 ₪
פריגת משקה קל 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 ₪

משקאות מחממים

אספרסו/אספרסו כפול                  11/8 ₪
מקיאטו/מקיאטו כפול      11/8 ₪
קפוצ׳ינו רגיל/קפוצ׳ינו גדול              15/12 ₪
₪ 11 אמריקנו                       
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 ₪

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

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

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

מנה פיקנטיתמנה טבעונית ללא גלוטן

מוגשות עד השעה 12:30 

Nili Restaurantniliwine | | nili-wine@bezeqint.net | www.nilirestaurant.com

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'
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Nili Restaurant | St. Hameyasdim 43 | Zichron Ya’acov |Tel: 972-4-6292899

Salads
served with farmhouse
bread or gluten-free bread 

spicy gluten free Vegan

Breakfast

    Israeli single/double                           64/122 NIS 
Fresh vegetables salad, 2 eggs prepared to your preference,tuna salad 
cheeses, a selection of dips, mini muesli, farmhouse bread/gluten free bread 
Served with butter, one freshly squeezed orange juice or lemon juice
and one hot beverage per person
* Extra egg toppings free of charge: onions or herbs
* Extra egg toppings: mushrooms or cheese 3 NIS 
* Breakfasts supplements: soft drink 5 NIS 

    Countryside Single/double                         68/130 NIS
Green salad with Tzfat cheese, cranberries and walnuts
3 egg-omelet with cheese, cherry tomatoes and herbs
mini muesli, farmhouse bread/gluten free bread with butter
one freshly squeezed orange juice or lemon juice
and one hot drink per person

   Good Morning New Middle East                      69 NIS 
Masabaha (Tahini, chickpea, tomato, olive oil and lemon)
roasted eggplants, baby spinach leaves poached in a lemon juice
fresh vegetables, 2 fried eggs with a lot of black pepper or a vegan
chickpea omelet with parsley, coriander, mushroom and onion
Served with Pita bread and a spicy dip aside
One freshly squeezed orange juice or lemon juice and one hot drink

Zichrona                                     58 NIS 
Banh - soft and steamed bread - filled with feta
and mozzarella cheeses,red onion, tomato, herbs and garlic 
baked in the oven and covered with a fried egg
Served with an individual salad

       Homemade Shakshuka                             58 NIS
Made from fresh tomatoes, red peppers, onions
garlic, olive oil and two eggs
Served with a farmhouse bread/gluten free bread and an
individual salad. Choose your shakshuka as mild/spicy/hot

       Homemade Balkan Shakshuka                64 NIS
Made from fresh tomatoes, red peppers, onions, garlic, 
kalamata olives, olive oil, eggplant, feta cheese and two eggs
Served with a farmhouse bread/gluten free bread and an individual salad
Choose your shakshuka as mild/spicy/hot

    Spinach & Goat Cheese Shakshuka                   68 NIS
Made from fresh tomatoes, red peppers, onions, garlic 
spinach, goat cheese, olive oil and two eggs
Served with a farmhouse bread/gluten free bread and an individual salad

Muesli                       34 NIS
Seasonal fresh fruits served on a homemade yogurt 
granola and honey toppings

       Iron Man                  58 NIS
Green salad, green herbs, chickpeas
spinach leaves, cherry tomatoes, red onion
pure tahini, olive oil and lemon
       Quinoa                  62 NIS 
Green salad, quinoa, carrots, cranberries
pine nuts, served with citrus fruits dressing
Caesar                   62 NIS 
Green salad, cherry tomatoes, croutons
onions, parmesan cheese and the original
Caesar dressing
Extra grilled salmon cubes          18 NIS

    Nili                      64 NIS 
Green salad, seasonal fruits, roquefort cheese
walnut, served with citrus fruits dressing
    Nicoise                  64 NIS 
Green salad, tomatoes, cucumbers 
red onion, hard-boiled egg, potatoes 
tuna, olive oil and lemon
    Israeli Greek                 62 NIS 
Green salad, cucumbers, tomatoes, onions
Kalamata olives, grated feta cheese, olive oil
lemon and zaatar - oriental thyme -
    Classic Greek                  62 NIS 
Cucumbers, tomatoes, red onion
Kalamata olives, cubes of feta cheese
olive oil and lemon
Chèvre chaud                         64 NIS 
Endive, grated seasonal fruits 
roasted walnuts, citrus fruits dressing
Served with goat cheese toasts

Soft Drinks

Cola/Diet Cola/Zero                 12 NIS 
Sprite/Diet Sprite/Kinley Soda/Nestea      12 NIS 
Neviot mineral water                 12 NIS 
Prigat soft drink Grapefruit/Grape/Apple   12 NIS 
Malty root beer            12 NIS 
Freshly squeezed Orange juice regular/large  14/19 NIS
Lemon juice              14 NIS 
Cold coffee             16 NIS 
Ice coffee              22 NIS 
Mineral Water 
       Evian Mineral water 750ml                26 NIS 
        Badoit Soft Sparkling mineral water 750ml     26 NIS 

Hot Drinks
Espresso/double        8/11 NIS
Macchiato/double        8/11 NIS
Cappuccino regular/large     12/15 NIS
Americano             11 NIS
Nescafe/on hot milk                  11/15 NIS
Turkish Coffee                       10 NIS
Israeli Cappuccino Coffee             15 NIS
Ilan Coffee            12 NIS
Hot Chocolate                       16 NIS
Hot Cider/Wine                  16/22 NIS
Tea Infusion               14 NIS
Mint Tea                        13 NIS
Extra Whipped Cream                        5 NIS

 Afugato              16 NIS
Crème brûlée             38 NIS
Chocolate lava cake                   38 NIS
served with vanilla ice cream 
Pastry of the day                      38 NIS
ask the waiter for details 
Additional topping: whipped cream     5 NIS

Sweet Delights Corner

served until 12:30

Nili Restaurantniliwine | | nili-wine@bezeqint.net | www.nilirestaurant.com

Salmon          57 NIS
Smoked Salmon, cream cheese
green salad and red onion

Henhouse                            49 NIS
Omelet, tomato, cream cheese
and tomato caviar

Israeli                       48 NIS
Eggplant, hard boiled egg
tahini – sesame seed paste – pickles
and spicy sauce

served with an individual salad

Sandwich Club


