
כריך ג'בטה, חטיף 
ובקבוק מים

$9
כריך מוצרלה

על ממרח טפנד זיתים שחורים

כריך בולגרית 
על חמאה וקוביות פלפל אדום קלוי

כריך גבינה צהובה 
על גבינת שמנת טבעית וזיתים ירוקים

כריך טבעוני
אנטיפסטי זוקיני, פלפלים אדומים

ופטריות שמפיניון על טחינה

כריך טוניסאי
טונה, ביצה קשה, תפו"א, 
ממרח לימון כבוש ואריסה

כריך חזה עוף
ברוטב שקשוקה

כריך שווארמה עוף

כריך חזה עוף בגריל
עם רוטב איולי

כריך סלט עוף

 Ciabatta Bread Sandwich
 Snack & bottle of water

Mozzarella Cheese Sandwich
on black olives tapenade

Bulgarian Cheese Sandwich 
butter spread & grilled sweet red peppers 

Yellow Cheese Sandwich 
on cream cheese & green olives

Vegan Sandwich 
zucchini, sweet red peppers antipasti
& mushrooms on tahini

Tunisian Sandwich
tuna, hardboiled egg, potatoes,
lemon spread & arisa sauce

Chicken Breast Sandwich 
on spicy tomato sauce

Shawarma (Spicy Chicken) Sandwich 

Grilled Chicken Breast Sandwich 
with aioli sauce

Chicken Salad Sandwich

בטיסות עד שלוש שעות זמן טיסה – יוצע תפריט מצומצם. המשקאות הקלים מוגשים בפחיות/בקבוקים. הסלטים והכריכים בכשרות הרבנות לוד. התמונות להמחשה 
בלבד. כמות המוצרים בכל טיסה מוגבלת. ישראייר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התפריט בכל עת.

MENU
טיסה טעימה



Salad, Water & Snack סלט, מים וחטיף
$9

Nicoise Salad 
lettuce, olives, hardboiled egg, tuna salad,
potatoes in the oven, green beans, carrots

Green Salad 
cherry tomatoes, cucumber,
green peas, chickpeas, black lentils

סלט ניסואז
חסה אייסברג, זיתים, ביצה קשה, סלט טונה, 

תפוח אדמה, גזר, שעועית ירוקה

סלט בריאות
עגבניות שרי, מלפפון, אפונת גינה, 
גרגירי חומוס, גזר, עדשים שחורים

משקאות חמים

משקאות קלים

קפה נמס
קפה שחור

תה

מים מינרליים 

Zero / קוקה קולה
 Zero / ספרייט

תפוזים

Hot Drinks

Soft Drinks

Instant coffee
Coffee
Tea

Mineral water

Coca Cola / Zero
Sprite / Zero
Orange nectar

In flights up to three hours actual flight time, a limited menu will be offered. Soft drinks are served in cans or bottles. Salads & sandwiches are Kosher by the Lod 
Rabbinate. The visuals are for impression only. The quantity of each item in the menu is limited. Israir Airlines reserves the right to change the menu at all times.

$2

$1
$3

Salad or sandwich,
soft drink & snack

סלט או כריך, 
שתייה קלה וחטיף

$11

MEAL DEAL

Pringles
assorted 

flavors (40 gr.)

פרינגלס
מגוון טעמים )40 גר'(

Instant meal
assorted flavors

מנה חמה
מגוון טעמים

$3$3


