
T.L.V
מסעדה חלבית כשרה

בוקר ישראלי )מוגש עד השעה 14:00(
יחיד - ₪79 / זוגי - ₪129 

2 ביצים לבחירה אומלט / מקושקשת / עין
תוספות: פטריות, בצל, עשבי תיבול.

 שתיה קרה וחמה לבחירה תפוזים, לימונדה, גזר, אשכולית אדומה, קפה, תה.
 לחם לבחירה דגנים / גבטה / ללא גלוטן.

מוגש עם סלט קצוץ וסלט ירוק ומגוון מטבלים: סלט טונה, קוביות פטה, 
 גבינת שמנת, שום שמיר, אבוקדו, טפנד עגבניות

 טחינה, ריבת תות, חמאה.
 תוספת מטבל - ₪3 / הגדלת שתיה - ₪4 / סלמון מעושן - ₪10

 

כריכים מוגש עם סלט קצוץ
כריך סלמון גבינת שמנת, בצל סגול, סלמון מעושן וחסה. ₪54

כריך חביתת ירק גבינת שמנת, אומלט, עשבי תיבול, חסה ועגבניה. ₪50
 טוסט רוטב עגבניות מוצרלה וזיתים ירוקים. ₪56 

סמבוסק פרדיסו
 מאפה ברוטב עגבניות, גבינה צהובה, ביצה קשה, חריף וזעתר ₪26

שקשוקה
 קלאסית 2 ביצים ברוטב עגבניות, בצל, שום, ופלפלים,

מוגש עם לחם פרנה, טחינה, לאבנה וסלט ירקות ₪62

 רומאית 2 ביצים ברוטב עגבניות, חציל קלוי, פטה ופטרוזיליה
מוגש עם לחם פרנה, לאבנה, טחינה וסלט ירקות ₪66

מנות פתיחה
שניצלוני סלמון אצבעות סלמון מצופים בפירורי לחם שומשום שום וחרדל ₪58
פטריות ממולאות פורטובלו במילוי גבינת עזים אגוזי מלך ופרמזן על מצע עלי 

בייבי ושמנת ₪52
ארנצ’יני כדורי ריזוטו ממולאים בגבינות על מצע רוטב עגבניות בזיליקום 

ופרמז’ן ₪54
חציל חציל שלם פרוס עם טחינה שמן זית ולימון מגיע עם ברוסקטות ₪50

כרובית כרובית מטוגנת עם בצל ירוק לימון וטחינה ₪52
בורטה כדור בורטה בליווי עגבניות שרי שמן זית בזיליקום ולימון מגורד ₪58

מאזטים
נאצ’וס מוקרם ₪32

אדממה ₪34
צ’יפס ₪30

אבטיח בעונה עם בולגרית ₪38

סלטים
סלט קיסר לבבות חסה פרמז’ן וקרוטונים ברוטב קיסר )תוספת סלמון- 12 ₪( ₪60
סלט ים תיכוני עלי בייבי, עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום, זיתי קלמטה, פטריות 

מוקפצות, פטה מגורדת, רוטב שמן זית ולימון ₪66
סלט חלומי עלי בייבי, מלפפון, פטריות, עגבניות שרי, ובצל סגול ברוטב וינגרט 

עם קוביות חלומי מוקפצות ₪68
סלט שרונה בטטה צלויה, כרוב לבן, מלפפון, פלפל אדום, בצל סגול, עלי בייבי, 

קרוטונים, אגוזי מלך וגרעיני חמניה ברוטב הדרים ופרמז’ן ₪68
סלט בטטה עלי בייבי, מלפפון, עגבניות שרי, פטריות, בצל סגול, כרוב לבן, 

אגוזי מלך, רצועות בטטה, גרעיני חמניה, ופטה מגורדת עם שמן זית ולימון ₪68

פיצות מתנור האבן
פיצה מרגריטה רוטב עגבניות איכותי ומוצרלה + 2 תוספות ללא תשלום ₪60

פיצה ים תיכונית רוטב עגבניות איכותי, מוצרלה, זיתי קלמטה, עגבניות, בצל 
ופטה מגורדת ₪64

פיצה בלקנית רוטב עגבניות איכותי, מוצרלה, חציל, פלפל קלוי ומדליוני עזים ₪64
פיצה ביאנקה רוטב שמנת, מוצרלה, פטה, מדליוני עזים, שמן וכמהין ערמונים ₪66

פיצה פרדיסו רוטב רוזה, מוצרלה, ארטישוק, פלפל צ’ילי פרמז’ן שמן כמהין 
ובזיליקום ₪66

פוקצ׳ות
פוקצ’ה הבית שמן זית שום קונפי, רוזמרין ומלח אטלנטי ₪42

פוקצ’ה אנטיפסטי שמן זית שום קונפי וירקות צלויים ₪44
פוקצ’ה 3 גבינות שמן זית, שום קונפי, מדליוני עזים פטה ופרמז’ן ₪46

לזניות מוגשות במחבת חמה ברוטב רוזה מוקרם
 לזניה בטטה דפי לזניה במילוי גבינות ובטטה מוקרם ₪64

 לזניה תרד דפי לזניה במילוי גבינות ותרד מוקרם ₪64
לזניה פטריות דפי לזניה במילוי גבינות פטריות ושמנת מוקרם ₪64

פסטות )פנה / פטוצ’יני / ללא גלוטן(
ניוקי סלק ₪12

רביולי גבינות או בטטה ₪14
 שמנת סלמון רוטב שמנת פרמזן שום וסלמון מעושן ₪66

 שמנת ערמונים רוטב שמנת ערמונים שום ופרמז’ן ₪64
 שמנת פסטו רוטב שמנת פטריות שום פסטו פטריות ופרמז’ן ₪62

 שמנת פטריות רוטב שמנת יין לבן שום פסטה פטריות ופרמז’ן ₪62
 שמנת בטטה רוטב שמנת בטטה צלויה שום ופרמז’ן ₪62

רוזה דואט עגבניות שמנת ופרמז’ן ₪60                                                                                                                                     
נפוליטנה רוטב עגבניות שום ובזיליקום ₪58

טבעוני
פיצה מרגריטה רוטב עגבניות מוצרלה מגורדת טבעונית ו2 תוספות לבחירה 

 ללא תשלום ₪62
סלט פטה טבעוני עלי בייבי, עגבנייה, מלפפון, בצל סגול, זיתי קלמטה, 

פטריות, קוביות פטה ברוטב שמן זית ולימון מגיע עם ברוסקטות ₪66
טוסט רוטב עגבניות מוצרלה טבעוני וזיתים. מוגש עם סלט קצוץ ₪54                                                                                                             

פסטה בולונז פסטה ברוטב עגבניות שום בזיליקום ובשר טחון טבעוני ₪64
פטריות ממולאות בשר טחון טבעוני גבינה מגורדת טבעונית שום בזיליקום 

ואגוזי מלך ₪56

דגים
פיש אנד צ’יפס 2 נתחים של דג מצופה וצ’יפס ₪84

 פילה סלמון אפוי בתנור מרינדת עשבי תיבול, ושום מוגש עם צ’יפס וסלט ירוק ₪98
דג לברק שלם בתנור / מטוגן רוטב לימונים, כוסברה, שום קונפי, וחריף, מוגש 

עם צ’יפס וסלט ירוק ₪108
דג דניס שלם בתנור / מטוגן רוטב חמאת שום, יין לבן ושרי צלויות מוגש עם 

צ’יפס וסלט ירוק ₪108
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שתיה קרה 
קוקה קולה / זירו / דיאט קולה ₪14

ספרייט / ספרייט זירו ₪14
פאנטה ₪14 

מאלטי ₪15
מים נביעות ₪12 

סודה ₪12
מים בטעמים ₪15 

פיוזטי ₪15 
פריגת ענבים ₪14 

פרללה )מים מוגזים( ₪22 
תה קר ₪16 

קפה קר ₪16 
שוקו קר ₪16 

סחוטים
אשכולית אדומה ₪14/18

תפוזים ₪16/20 
לימונדה ₪16/20 

גזר ₪18/22 
לימונענע גרוס ₪30 

שתיה חמה
אספרסו קצר / ארוך ₪9 

אספרסו כפול ₪12 
מקיאטו ₪14 

קפוצ’ינו ₪14/16 
נס על חלב ₪14/16 

שוקו קקאו ₪16 
תה בטעמים ₪14 

סיידר חם ₪20 
סיידר חם עם אלכוהול ₪26 

סחלב ₪20  )תוספת סויה / שקדים ₪3(

בירות מהחבית
טובורג ₪28/34 
סטלה ₪30/36 

ווינשטפן ₪36/42 

בירות בבקבוק
קורונה ₪28 

גולסטאר ₪24 
קרלסברג ₪24

יינות לבנים
גוורצטרמינר ₪36/139 

מורל שרדונה ₪40/175 
רוזה ₪39/169 

יינות אדומים 
קברנה סוביניון ₪36/149 

בלנד דדה מלבק ₪45/189 

משקאות חריפים 
וודקה סטולי ₪16/38 
ערק איילות ₪14/26 

וויסקי בלק לייבל ₪18/40 

קוקטיילים
אפרול שפריץ ₪38 

מוחיטו ₪40 
ג’ין טוניק ₪40 
לימונערק ₪40

קינוחים
טרמיסו שכבות של ביסקוויטים ספוגים באספרסו, קרם גבינת מסקרפונה וקפה בעיטור קקאו ₪54

קינדר בואנו קרם שוקולד נוגט על תחתית קריספית של מרנג אגוזי לוז ושוקולד בציפוי גנאש שוקולד מריר ₪54
כוס קרמבל גבינה ותות שכבות של גבינה קרה שטרייזל איכותי קונפטורת תות ביתית ₪58

קרמינו על מצע קריספי של קרמבל ונוגט, מוס נוטלה שבליבו טראפל טרמיסו בציפוי קריספי מתפצפץ של שוקולד לבן עם קרמל ושברי אגוזי לוז ₪58
כוס אוראו על תחתית של עוגיות בראוניס, קרם שוקולד לבן ועוגיות אוראו בציפוי רוטב שוקולד מריר ₪58

מסעדת פרדיסו - מרדכי מקלף 1, תל-אביב
טלפון, שעות פתיחה, הערות



T.L.V
Kosher Dairy Restaurantמסעדה חלבית כשרה

Israeli Morning (served until 14:00)

Individual- 79₪ / Couple- 129₪

2 eggs of choice omelet / scrambled / sunny-side up
Additions: mushrooms, onion, herbs
Cold and hot beverage of your choosing Orange juice, lemonade, carrot 
juice, ruby grapefruit juice, coffee, tea. 
Bread of your choice Whole grain / Ciabatta / Gluten-free 
Served with chopped salad and green salad as well as a range of dips: 
tuna salad, cubes of Feta cheese, cream cheese, dill garlic, avocado, tomato 
tapanade 
Tahini, strawberry jam, butter. 
Extra Dip- 3₪ / Large drink - 4₪ / Smoked Salmon - 10₪ 

Sandwiches served with chopped salad

Salmon Sandwich cream cheese, purple onion, smoked salmon  
and lettuce. 4₪

Vegetable omelet sandwich cream cheese, omelet, herbs, lettuce and 
tomato. 50₪

Toasttomato sauce mozzarella and green olives. 56₪ 

Sambusak Paradiso
Turnover in tomato sauce, yellow cheese, hard-boiled egg, spicy spread and 
zaatar 26₪

Shakshuka
Classic 2 eggs in tomato sauce, onion, garlic and peppers, served with frena 
bread, tahini, labneh and vegetable salad 62₪

Roman 2 eggs in tomato sauce, roasted eggplant, Feta and parsley 
Served with frena bread, labneh, tahini and vegetable salad 66₪

Appetizers
Salmon schnitzels salmon fingers coated with bread crumbs sesame garlic 
and mustard 58₪

Stuffed mushroomsPortobello mushrooms stuffed with goat cheese walnuts 
and Parmesan served on a bed of baby greens and cream 52₪

Arancini risotto balls stuffed with cheese served on a bed of tomato sauce 
basil and Parmesan 54₪

Eggplant Whole eggplant sliced with tahini, olive oil and lemon served with 
bruschetta 50₪

Cauliflower Fried cauliflower with scallions, lemon and tahini 52₪

Burrata Burrata cheese accompanied by cherry tomatoes, olive oil, basil and 
lemon zest 58₪

Mezzes
Creamed nachos 32₪

Edamame 34₪

French fries 30₪

Watermelon in season served with Bulgarian cheese 38₪

Salads
Caesar Salad Hearts of lettuce, Parmesan and croûtons served with Caesar’s 
dressing (salmon extra - ₪12) 60₪

Mediterranean Salad Baby greens, tomato, cucumber, red pepper,  
Kalamata olives, stir-fried mushrooms, grated Feta cheese, olive oil and 
lemon dressing 66₪

Halloumi Salad Baby greens, cucumber, mushrooms, cherry tomatoes and 
purple onion in vinaigrette dressing with fried Halloumi cheese 68₪

Sarona Salad Grilled sweet potato, white cabbage, cucumber, red pepper, 
purple onion, baby greens, croutons walnuts and sunflower seeds served 
with a citrus dressing and Parmesan 68₪

Sweet Potato Salad Baby greens, cucumber, cherry tomato, mushrooms, 
purple onion, white cabbage, walnuts, sweet potato strips, sunflower seeds, 
and grated Feta cheese served with olive oil and lemon 68₪

Stone oven pizzas
Pizza Margherita Quality tomato sauce + mozzarella + 2 free toppings 60₪

Mediterranean Pizza Quality tomato sauce, mozzarella, Kalamata olives, 
tomatoes, onion and grated Feta cheese 64₪

Balkan Pizza Quality tomato sauce, mozzarella, eggplant, roasted pepper and 
goat cheese medallions 64₪

Pizza Bianca Cream sauce, mozzarella, Feta cheese, goat cheese medallions, 
chestnut oil and truffle 66₪

Pizza Paradiso Rose sauce, mozzarella, artichoke, chili pepper, Parmesean 
cheese, truffle oil and basil 66₪

Focaccias
House Focaccia Olive oil, garlic confit, rosemary, Atlantic salt 42₪

Antipasta Focaccia Olive oil, garlic confit and roasted vegetables 44₪
3 Cheese Focaccia Olive oil, garlic confit, medallions of goat cheese, Feta 
cheese and Parmesan 46₪

Lasagna served in a hot plan in creamed Rose sauce

Sweet Potato Lasagna Lasagna noodles stuffed with cheese and creamed 
sweet potato 64₪ 
Spinach Lasagna Lasagna noodles stuffed with cheese and creamed spinach 
64₪ 
Mushroom Lasagna Lasagna noodles stuffed with cheese, mushrooms and 
cream 64₪

Pastas (Penne / Fettuccine / Gluten-free)

Beet Gnocchi 12₪

Cheese or Sweet Potato Ravioli 14₪

Salmon CreamCream sauce, Parmesan Garlic and Smoked Salmon 66₪ 
Chestnut creamcream sauce chestnut garlic and Parmesan 64₪ 
Pesto creamcream sauce mushroom garlic Pesto mushrooms  
and Parmesan 62₪ 
Mushroom Cream cream sauce white wine, garlic pasta mushroom pasta 
mushrooms and Parmesan 62₪

Sweet Potato Cream cream sauce roasted sweet potato garlic  
and Parmesan 62₪ 
Rose duet of tomatoes cream and Parmesan 60₪

Napolitan tomato sauce garlic and basil 58₪

Vegan
Pizza Margherita tomato sauce grated vegan mozzarella and 2 free toppings 
of choice 62₪ 
Vegan Feta Salad Baby leaves, tomato, cucumber, purple onion, Kalamata 
olives, mushrooms, cubes of Feta cheese in olive oil and lemon dressing, 
served with bruschetta 66₪

Toast tomato sauce vegan mozzarella and olives. Served with chopped salad 
54₪

Pasta Bolognese Pasta in tomato sauce, garlic,  
basil and vegan ground beef 64₪

Stuffed mushrooms vegan ground beef grated vegan cheese, garlic, basil 
and walnuts 56₪

Fish
Fish and Chips 2 pieces of fried battered fish and chips 84₪

Oven-baked Fillet of Salmonherb marinade, and garlic served with French Fried 
and a green salad 98₪ 
Whole Seabass oven baked / fried lemon sauce, cilantro, garlic confit, 
piquant, served with French Fries and a green salad 108₪

Whole Sea Bream Oven-baked / fried garlic butter sauce, white wine and 
roasted cherry tomatoes served with French Fries and a green salad 108₪
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Soft Drinks
Coca Cola / Zero / Diet Cola 14₪

Sprite / Sprite Zero 14₪

Fanta 14₪ 

Malti 15₪

Neviot mineral water 12₪ 

Soda 12₪

Flavored water 15₪ 

Fuze Tea 15₪ 

Prigat Grape 14₪ 

Paralela (carbonated water) 22₪ 

Cold tea 16₪ 

Ice coffee 16₪ 

Cold chocolate milk 16₪ 

Freshly squeezed juice
Ruby red grapefruit 14/18₪

Orange 16/20₪ 

Lemonade 16/20₪ 

Carrot 18/22₪ 

Mint Lemonade Crush 30₪ 

Hot Beverages
Small / large espresso 9₪ 

Double espresso 12₪ 

Macchiato 14₪ 

Cappuccino 14/16₪ 

Nescafe with milk 14/16₪ 

Cocoa 16₪ 

Flavored tea 14₪ 

Hot cider 20₪ 

Hot cider with alcohol 26₪ 

Sahlab 20₪  (Extra soy / almond3₪)

Draft Beer
Tuborg 28/34₪ 

Stella 30/36₪ 

Weihenstephan 36/42₪ 

Bottled beer
Corona 28₪ 

Goldstar 24₪ 

Carlsberg 24₪ 

White wines
Gewürztraminer 36/139₪ 

Morrell Chardonnay 40/175₪ 

Rose 39/169₪ 

Red wines 
Cabernet Sauvignon 36/149₪ 

Dadah Malbek Blend 45/189₪ 

Liquor 
Stoli Vodka 16/38₪ 

Arak Ayalot 14/26₪ 

Black Label Whiskey 18/40₪ 

Cocktails
Aperol Spritz 38₪ 

Mojito 40₪ 

Gin and Tonic 40₪ 

Limonarak 40₪

Desserts
Tiramisu layers of espresso-soaked biscuits, Mascarpone cream cheese and coffee garnished with cacao 54₪

Kinder Bueno Nougat chocolate cream with crispy bottom layer of hazlenut meringue and chocolate coated with bittersweet chocolate ganache 54₪

Cup of cheese and strawberry crumble Layers of cold cheese quality strudel homemade strawberry confiture 58₪
Cremino served on a crisply layer of crumble and nougat, Nutella mousse with a crispy-coated Tiramisu truffle covered by white chocolate with caramel 
and hazlenut 58₪

Oreo Cup At the bottom of a brownie, white chocolate cream and Oreo cookies coated with bittersweet chocolate 58₪

Kosher Dairy Restaurant

Paradiso Restaurant - 1 Mordechai Makhlef, Tel-Aviv
Telephone, Hours, Comments


