
תפריט מסעדת סופייה



Prices in US dollars are based on $1=3.85 NIS.
These prices are applicable for foreign tourists charging 

to their room and exclude V.A.T., as per law.

Appetizers
מנות ראשונות

₪47Panzanella Salad | $12      סלט פנצנלה
 סלט לחם טוסקני עם ירקות 

ותחמיץ בלסמי
Tuscan bread salad with vegetables

and Balsamic Vinaigrette

₪57Bream Carpaccio | $14.5קרפצ'יו דניס
 דניס טרי מושרה בלימון ומתובל בשמן זית, 

עלי רוקט, נענע ובצל ירוק
Fresh bream marinated in lemon and  

seasoned with olive oil, arugula leaves,  
mint and scallion

₪68Red Tuna Tartar | $17.5טרטר טונה אדומה
טונה אדומה מתובלת בג'ינגר טרי, שום 
מטוגן, בצל ירוק, זרעי עגבניות וכוסברה 

טריה

Red tuna seasoned with fresh ginger,  
fried garlic, scallion, tomato seeds  

and fresh coriander 

₪37Minestrone Soup | $10מרק מינסטרונה
 מרק ירקות עשיר עם פסטה 

ועשבי תיבול איטלקיים
Rich vegetable soup with pasta  

and Italian herbs

₪37Soup du Jour | $10מרק היום
  The chef cooks a different soupהשף מכין לסופיה מרק אחר בכל יום

every day



Prices in US dollars are based on $1=3.85 NIS.
These prices are applicable for foreign tourists charging 

to their room and exclude V.A.T., as per law.

Appetizers
מנות ראשונות

 מלנזנה
₪47 | $12בסגנון ירושלמי 

Jerusalem Style 
Melanzane

 שכבות חצילים קלויים ועגבניות צרובות
עם גבינת פרמז'ן במעטפת קדאיף

Layers of roasted eggplant and seared  
tomatoes served with parmesan cheese  

in Kadaif noodles

 סלט תרד ועלים
₪47 | $12ירוקים עם גבינות צאן

Spinach Salad 
with Goat Cheese

סלט עלי תרד פריכים עם עשבי תבלין, סלק 
וזוקני מתובלים בשמן זית וחומץ בלסמי, 

מעוטר בגבינות צאן איכותיות

Spinach salad with beetroot
and zucchini, seasoned with

olive oil and balsamic vinegar, topped
with premium goat cheese

 פולנטה
₪47 | $12פטריות ופרמז'ן

Mushroom 
and Parmesan Polenta

מבחר עשיר של פטריות מוקפצות בחמאה 
ושמן זית. מוגשות על פולנטה חמה, פרורי 

בצק מתובל ושבבי גבינת פרמז'ן

Generous selection of stirfried 
mushrooms in butter and olive oil served 
on warm polenta, seasoned crumb and 

parmesan flakes 
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Fish
דגים

 פילה דג סלמון
₪90 | $23על מצע תרד

Salmon Fillet 
on a Bed of Spinach

פילה סלמון על תרד מוקפץ עם בצל ושום, 
מוגש עם ביצה עלומה ונגיעות סומק

Salmon fillet on a bed of stirfried 
spinach, onion and garlic, served 

with poached egg and sumac

 פילה דניס
₪90 | $23על חציל קלוי

Bream Fillet 
on Roasted Eggplant  

פילה דניס על חציל קלוי, עגבניות צרובות, 
זיתי קלמטה ושום

Bream fillet on roasted eggplant, seared 
tomatoes, Kalamata olives and garlic

 פילה ברמונדי על עדשים
₪105 | $27בפיקנטיות מעודנת

Barramundi Fillet 
on Fine Piquant Lentils

פילה ברמונדי על עדשים רכות עם קונפי 
שום ובצל אדום 

Barramundi fillet on a bed of softened 
lentils with garlic confit and red onion 

 פילה לברק
₪105 | $27לצד קרם כרישה

Seabass Fillet 
with Creamed Leek

פילה לברק על מצע קרם כרישה מעודן 
ובצלצלי שאלוט מקורמלים עם צ'ילי 

Seabass fillet on a bed of creamed leek 
and caramelized shallots with chili

₪145Seared Tuna Steak | $37.5סטייק טונה צרוב
טונה אדומה במעטפת תבלינים ועשבי תבלין 
צרובה על פלנצ'ה לוהטת, מוגשת עם רוטב 

יין, ירקות ירוקים ופטריות

Red tuna in a crust of spices and herbs, 
seared  on the griddle with wine sauce, 

green vegetables and mushrooms
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Pasta
פסטות

 קזרצ’י עדשים
 ועגבניות שרי

₪65 | $16.5עם נגיעות אניס

Lentil and Cherry 
Tomato Casarece with 

a hint of Anise
פסטת חונקי כמרים בשמן זית, עדשים רכות, 
עגבניות שרי, קונפי שום, פלפל שחור גרוס, 

מעט עלי שומר וגבינה כחולה

Strozzapreti pasta in virgin olive oil, 
softened lentils, cherry tomato, garlic 
confit, ground black pepper, fennel 

leaves and blue cheese

 רביולי גבינת
₪68 | $17.5 עזים ובזיליקום

Goat Cheese 
and Basil Ravioli

רביולי במלית גבינת עזים ובזיליקום, מוגש 
על חציל קלוי, יוגורט וזיתי קלמטה

Ravioli filled with goat cheese and basil, 
served with roasted eggplant, yogurt 

and Kalamata olives

 קפלצ'י תרד
₪68 | $17.5 וארטישוק

Spinach and Artichoke 
Cappellaci

קפלצ'י במלית תרד מוגש עם קונפי 
ארטישוק, מוקפץ עם עגבניות שרי, שום 

וגבינת צאן

Spinach Cappellaci served with  
artichoke confit stirfried with cherry 
tomatoes, garlic and goat cheese
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Pasta
פסטות

₪60Tagliatelle Verde | $15.5טליאטלה וורדה
טליאטלה ברוטב שמנת, ירקות ירוקים 

וגבינת פרמז'ן
Tagliatelle in green vegetable sauce 

and parmesan cheese

₪60Tagliatelle Marinara | $15.5טליאטלה מרינרה
טליאטלה ברוטב עגבניות, שום מטוגן קלות, 
גבינת מוצרלה, גבינת פרמז'ן, בזיליקום ועלי 

רוקט

Tagliatelle in tomato sauce, lightly fried 
garlic, mozzarella cheese, parmesan 

cheese, basil and arugula leaves

 ריזוטו
₪62 | $16      ערמונים ופטריות

Chestnut and 
Mushroom Risotto

מעדן איטלקי קלאסי עם ראגו פטריות עשיר, 
ערמונים קלויים וגבינות פרמז'ן

Classic Italian delicacy with a rich 
mushroom ragout, roasted chestnuts 

and parmesan cheese

  ₪65Potato Gnocchi | $16.5ניוקי תפוחי אדמה
ניוקי ברוטב שמנת עגבניות והרבה גבינות 

טובות
Gnocchi in tomato cream sauce and  

a generous serving of premium cheese
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Cappuccino * ₪18$4* קפה הפוך

Espresso *₪11$2.5* אספרסו

Double espresso *₪15$3.5* אספרסו כפול

₪14$3Cafe Americanoאמריקנו

₪15$3.5Filter Coffeeקפה פילטר

₪16$3.5Instant coffeeנס קפה

₪16$3.5Turkish coffeeקפה טורקי

Macchiato *₪11$2.5* מקיאטו

₪16$3.5Iced coffeeקפה קר

₪15$3.5Hot Teaתה

Hot Chocolate *₪16$3.5* שוקו חם

₪15$3.5Chocolate milkשוקו קר

₪22$5Hot Ciderסיידר חם

Milkshake *₪18$4* מילקשייק

₪16$3.5Soft drinksמשקאות קלים

₪12$2.5Sparkling Waterמים מוגזים

 מיצים: תפוזים, אשכוליות אדומות, 
 ,₪17$3.5Juices: orange, red grapefruitעגבניות, מנגו, אפרסק

tomato, mango, peach

₪12$2.5Small Mineral Waterמים מינרלים - קטן

₪16$3.5Large Mineral waterמים מינרלים - גדול

₪17$3.8Sparkling / Clear Ciderסיידר מוגז / צלול

₪12$2.5Small San pellegrinoסן פלגרינו - קטן

₪21$4.5Large San pellegrinoסן פלגרינו - גדול

Beverages
משקאות

Cappuccino *₪18 / $4* קפה הפוך

Espresso *₪11 / $2.5* אספרסו

Double espresso *₪15 / $3.5* אספרסו כפול

₪14Cafe Americano / $3אמריקנו

₪15Filter Coffee / $3.5קפה פילטר

₪16Instant coffee / $3.5נס קפה

₪16Turkish coffee / $3.5קפה טורקי

Macchiato *₪18 / $4* מקיאטו

₪16Iced coffee / 5 .$3קפה קר

₪15Hot Tea / $3.5תה

₪16Hot Chocolate / 5 .$3שוקו חם

₪15Chocolate milk / $3.5שוקו קר

₪22Hot Cider / $5סיידר חם

Milkshake *₪18 / $4* מילקשייק

₪16Soft drinks / $3.5משקאות קלים

₪12Sparkling Water / $2.5מים מוגזים

 מיצים:
 תפוזים, אשכוליות אדומות, 

עגבניות, מנגו, אפרסק

$3.5 / ₪17Juices: 
orange, red grapefruit, 
tomato, mango, peach

₪12Small Mineral Water / $2.5מים מינרלים - קטן

₪16Large Mineral water / $3.5מים מינרלים - גדול

₪17Sparkling / Clear Cider / $3.8סיידר מוגז / צלול
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Spirits
משקאות אלכוהולים

Vodkaוודקה
 פינלנדיה

פינלנד

 קטל 1
הולנד

 סטוליצ’ניה
רוסיה

 גריי גוס
צרפת

 אבסולוט
שוודיה

 אבסולוט סיטרון
שוודיה

₪38

₪45

₪38

₪55

₪38

₪38

$8

$10

$8

$12

$8

$8

Finlandia 
Finland

Ketel One 
Netherlands

Stolichnaya 
Russia

Grey Goose 
France

Absolut 
Sweden

Absolut Citron 
Sweden

Ginג’ין
 בומביי ספייר

אנגליה

 טנקרי
סקוטלנד

 גורדונ’ס
אנגליה

 ביפיטר
אנגליה

₪48

₪38

₪38

₪38

$11

$11

$8

$8

Bombay Sapphire 
England

Tanqueray 
Scotland

Gordon's 
England

Beefeater 
England

Rumרום
 בקארדי
פוארטו ריקו

 קפטן מורגן מתובל
ג’מייקה

 מאיירס
ג’מייקה

 בקרדי גולד
פוארטו ריקו

₪38

₪48

₪42

₪38

$8

$11

$9

$8

Bacardi 
Puerto Rico

Captain Morgan Spiced Gold 
Jamaica

Myers’s 
Jamaica

Bacardi Gold 
Puerto Rico



Prices in US dollars are based on $1=3.85 NIS.
These prices are applicable for foreign tourists charging 

to their room and exclude V.A.T., as per law.

Tequilaטקילה

 חוזה קווארבו סילבר
מקסיקו

 חוזה קווארבו זהב
מקסיקו

 דון חוליו בלאנקו
מקסיקו

   $8 | ₪38

   $9 | ₪42

$13 | ₪60

Jose Cuervo Silver 
Mexico

Jose Cuervo Gold 
Mexico

Don Julio Blanco 
Mexico

Irish Whiskeyוויסקי אירי

ג’יימסון
₪38 | $8   דבלין, אירלנד

Jameson
Dublin, Ireland

בושמילס
₪38 | $8   צפון אירלנד

Bushmills
Northern Ireland

בלק בוש
₪52 | $11צפון אירלנד

Black Bush
Northern Ireland

 וויסקי 
סקוטי בלנדד

Blended 
Scotch Whiskey

ג'וני ווקר אדום 
₪38 | $8  קילמרנוק, סקוטלנד

Johnnie Walker Red Label
Kilmarnock, Scotland

 ג'וני ווקר שחור 
₪48 | $11קילמרנוק, סקוטלנד

Johnnie Walker Black Label
Kilmarnock, Scotland

 ג'וני ווקר כחול 
₪160 | $35  קילמרנוק, סקוטלנד

Johnnie Walker Blue Label
Kilmarnock, Scotland

₪58Chivas Regal 12 | $13שיבס ריגל 12

J&B   $9 | ₪42J&B Rare Blend

₪38Dewar’s White Label | $8   דיוארס תוית לבנה

₪52Dewar’s 12 | $11דיוארס 12

 בלנטיינס
₪38 | $8   דאמברטון, סקוטלנד

Ballantine’s
Dumbarton, Scotland
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 וויסקי סקוטי
סינגל מאלט

Single malt 
Scotch whiskey

 מקאלן 12
מוריי, סקוטלנד

 גלן ליווט 12
מוריי, סקוטלנד

 לפרויג 10
פֹוְרט ֶאֵלן, סקוטלנד

 גלן פידיך 12
דאפטאון, סקוטלנד

 גלן פידיך 18
דאפטאון, סקוטלנד

 $17 | ₪75

 $13 | ₪58

$16 | ₪72

 $15 | ₪68

   $26 | ₪120

Macallan 12 
Moray, Scotland

Glenlivet 12 
Moray, Scotland

Laphroaig 10 
Port Ellen, Scotland

GlenFiddich 12 
Dufftown, Scotland

GlenFiddich 18 
Dufftown, Scotland

 וויסקי אמריקאי
)בורבון( וקנדי

American Whiskey 
(Bourbon) and Canadian

 ג'ק דניאל'ס
טנסי, ארה"ב

 ג'ים בים לבן
קנטקי, ארה"ב

 קנדיאן קלאב
אונטריו, קנדה

  $9 | ₪42

  $8 | ₪38

  $8 | ₪38

Jack Daniel's 
Tennessee, U.S.

Jim Beam white label 
Kentucky, U.S.

Canadian Club 
Windsor, Canada

Aperitifאפריטיף

 מרטיני
 איטליה

ביאנקו / רוסו / אקסטרה דריי

 קמפרי
איטליה

  $7 | ₪34

  $7 | ₪34

Martini 
Vermouth Italy 

Bianco / Rosso / Extra Dry

Campari 
Italy

Digestifדיז’סטיף

שנאפס מלון / תפוח / אפרסק

ערק אשקלון

 אוזו 7
אתונה, יוון

  $7 | ₪34

  $7 | ₪34

  $7 | ₪34

Schnapps Melon / Apple / Peach
Arak Ashkelon 

Anis

Ouzo 7 
Athens, Greece
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Liquorליקר
 דרמבוי
סקוטלנד

 סאות'רן קומפורט
ארצות הברית

 קוואנטרו
אנז'ה, צרפת

$10 | ₪44

   $8 | ₪38

   $8 | ₪38

Drambuie 
Scotland

Southern Comfort 
United States

Cointreau 
Angers, France

Cognacקוניאק
XO צ'ארם 

צרפת

VSOP לואי רוייה 
צרפת

XO דופוי  
צרפת

$17 | ₪78

   $26 | ₪120

   $40 | ₪180

Charme X.O 
France

Louis Royer VSOP 
France  

Dupuy XO 
France

Local Beerבירה מקומית

₪20Goldstar / Maccabee / Nesher malt | $4   גולדסטאר / מכבי / נשר מאלט

Imported Beerבירה תוצרת חוץ

היינקן / טובורג / קרלסברג / 
 קורונה

   $5 | ₪22Heineken / Tuborg / Carlsberg / 
Corona


