
1040 PRETZEL
Served with herb butter
* 2 Pretzels for the price of 28 nis
Best with Original Helles 16 nis

FRITTEN / FRIES (POMMES FRITES)
Best with Original Helles 26 nis

BROTZEITEN & SANDWICHES
Leberwurst
Liver Pâté, fig jam, toast
Best with Dunkel 42 nis

Leberkäse
Leberkäse, mustard, lettuce, fried egg  
mini-hamburger bun
Best with Original Helles 32 nis

Pickled Herring
Herring, sour cream, horseradish, chives
Best with Hefeweissbier 29 nis

Frikadellen
Fried veal patties, mustard, aioli, lettuce, pickles
Best with Dunkel 30 nis

Cheese Sandwich
Gouda cheese, herb butter, lettuce,
tomato, pickles
Best with Original Helles 44 nis

Chicken Sandwich
Chicken breast, mustard, aioli, lettuce,
tomato, pickles
Best with Original Helles 45 nis

Beef Pastrami Sandwich
Beef pastrami, mustard, aioli, lettuce,
tomato, pickles
Best with Dunkel 46 nis

FROM THE BUTCHER
1040 Schnitzel
Chicken Schnitzel served with mashed potatoes
Best with Hefeweissbier 55 nis

Veal Schnitzel
Served with mashed potatoes
Best with Dunkel 63 nis

Chicken Escalope
Seared chicken breast served with french fries 
Best with Original Helles 58 nis

Cold Cuts Platter
Bresaola, rustic pâté, turkey, corned beef, salami
Best with Korbinian 75 nis

Sauerbraten
Beef brisket in Weihenstephan,
served with mashed potatoes
Best with Korbinian 65 nis

Hamburger 220g 
100% beef hamburger, bun, lettuce, tomato,
pickles. Served with french fries
Best with Dunkel
*optional: cheese (8/11 nis) 53 nis
 

SALADS, VEGGIES & MORE
Kartoffel / Potato Salad
Potatoes, onion, vinegar, mustard, corn
oil and olive  oil, chopped chives
Best with Hefeweissbier 28 nis

Mixed Greens
Lettuce, arugula, salad mix, cherry tomatoes 
*optional: chicken breast strips (+13 nis).
Best with Original Helles 39 nis

Sliced Veggies
Cucumber, kohlrabi, carrot, bell pepper, 
raddishes,  cherry tomatoes, celery, green onion
Best with Original Helles 43 nis

Cheese Platter
Roquefort, Camembert, Tomme & Caciotta
Best with Vitus 66 nis

Kartoffelpfannkuchen 
Potato and sweet potato pancakes
Best with Festbier 38 nis

Baden Baden Roasted Veggies
Cauliflower, sweet potato, carrot, kohlrabi,
onion, leek,  bell pepper, garlic, fennel,
olive oil and herbs
Best with Dunkel 46 nis

SPECIAL CRAFTED SAUSAGES
By ALAN TALMOR
Weihenstephan1040 Sausage
2 lamb sausages made with Weihenstephan beer,   
beer sauerkraut, mustard.
Served with roasted potatoes
Best with Korbinian 60 nis

Vealwurst
2 veal sausages with cheddar cheese, beer 
sauerkraut, mustard, served with roasted potatoes
Best with Vitus 60 nis

Veal Knackers
2 steamed veal sausages, beer sauerkraut, 
mustard, served with roasted potatoes
Best with Hefeweissbier 48 nis

Spezialitäten (Ask the waitress)
Served with beer sauerkraut and roasted potatoes 58 nis
 

SIDE DISHES
Roasted Potatoes
Oven roasted potatoes, onion 17 nis

Mashed Potatoes 15 nis

Pommes Frites / French Fries 13 nis

Mixed Greens Salad
Lettuce, arugula, salad mix, cherry tomatoes 15 nis
 

DESSERTS 36 nis
Ask the waitress

Service Not Included



Weihenstephan on Tap / 1/3ויינשטפן מהחבית l 1/2 l1 l

ALES אייל
 Hefeweissbier הפה-וייסביר בירה חיטה המקורית לא מסוננת

59 &32 &24 &5.4% אלכוהול

 Dunkel דונקל בירת חיטה כהה לא מסוננת 
59 &32 &24 &5.3% אלכוהול

 Vitus ויטוס בירת חיטה חזקה לא מסוננת
59 &32 &24 &7.7% אלכוהול

Non Alcoholic Weihenstephan  בירה ללא אלכוהול 
24 ₪בירת חיטה לא מסוננת וללא אלכוהול (מבקבוק)

LAGERS לאגר
 Original Helles בירת לאגר בסגנון גרמני מסורתי

59 &32 &24 &5.1% אלכוהול

Double - Bock קורביניאן בירת לאגר בסגנון Korbinian 
59 &32 &24 &7.4% אלכוהול

 Festbier (בעונה) בירת לאגר עונתית המבושלת אחת לשנה 
59 &32 &24 &5.8% אלכוהול

Beer Card 1040  כרטיסיית
   10 Pint Beer Card  1/2 l  260 &כרטיסיית 10 בירות

מגש טעימות ויינשטפן - 5 כוסות של 200 מ”ל
Weihenstephan tasting tray - 5 glasses of 200ml& 59

Happy Hour
  Sunday to Thursday until 20:00 1/2 litre     22 &ראשון עד חמישי עד 20:00 - 1/2 ליטר

VODKA וודקה

Berlin& 11

Berlin Espresso& 14

Berlin Acai & 14

Vodka 360  & 11

Smirnoff & 13

Smirnoff Black& 16

Ketel One & 16

   WINE יין

Gewurztraminer Glass& 33

Gewurztraminer Bottle& 125

Gewurz Spritz& 35

פרעצל 1040
מוגש עם חמאה מתובלת

* 2 פרצעלים במחיר של 28 ש”ח
₪ 16  Original Helles מומלץ בליווי

 

צ’יפס
₪ 26  Original Helles מומלץ בליווי

 
על וליד הלחם

פטה של כבדים
פטה כבד, ריבת תאנים, טוסטים

 ₪ 42  Dunkel מומלץ בליווי 

לברקאסה  - מנת רחוב גרמנית
לברקאסה, חרדל, חסה, ביצת עין, לחמניית מיני-המבורגר

 ₪ 32  Original Helles מומלץ בליווי

הרינג
הרינג, שמנת חמוצה, חזרת ועירית

 ₪ 29  Hefeweissbier מומלץ בליווי

פריקדלן - הקציצה של דודה אלזה
קציצת עגל מטוגנת, חרדל, איולי, חסה, מלפפון חמוץ

 ₪ 30   Dunkel מומלץ בליווי

סנדביץ’ גבינה
סנדביץ’ גבינת גאודה עם חמאת עשבי תיבול, חסה,

 עגבניה, מלפפון חמוץ
  ₪ 44  Original Helles מומלץ בליווי

סנדביץ’ חזה עוף 
סנדביץ’ חזה עוף עם חרדל, איולי, חסה, 

עגבניה, מלפפון חמוץ
 & 45  Original Helles מומלץ בליווי

סנדביץ’ פסטרמה בקר
סנדביץ’ פסטרמה בקר עם חרדל, איולי,  חסה,

עגבניה, מלפפון חמוץ
& 46  Dunkel מומלץ בליווי

 

מהקצביה
שניצל 1040

שניצל חזה עוף מוגש עם פירה
& 55  Hefeweissbier מומלץ בליווי

שניצל עגל
שניצל עגל מוגש עם פירה 

& 63  Dunkel מומלץ בליווי

אסקלופ עוף
חזה עוף על הפלנצ’ה מוגש עם צ’יפס

& 58  Original Helles מומלץ בליווי

צלחת בשרים קרים (שרקוטרי)
ברזאולה, פטה כפרי, פסטרמה הודו, פסטרמה בקר, סלמי

 & 75  Korbinian מומלץ בליווי

נזיד בקר בבירה
תבשיל כתף בקר בבירת ויינשטפן מוגש עם פירה

& 65  Korbinian מומלץ בליווי

המבורגר
המבורגר 100% בשר בקר 220 גר’, לחמניה, חסה,

עגבניה, מלפפון חמוץ מוגש עם צ’יפס
*תוספת גבינה (8/11 ש”ח)

& 53  Dunkel מומלץ בליווי
 

סלטים, ירקות ועוד
סלט קרטופל

תפו”א, בצל, חומץ בן יין, חרדל, שמן תירס  ושמן זית,
עירית קצוצה

& 28   Hefeweissbier מומלץ בליווי

סלט ירוק (חזה עוף)
חסה, ארוגלה, בייבי מיקס, עגבניות מנומרות

 *תוספת לבחירה רצועות חזה עוף +13 ₪
& 39   Original Helles מומלץ בליווי

צלחת ירקות חתוכים
מלפפון, קולורבי, גזר, פלפל אדום, צנוניות,

 עגבניות שרי, סלרי אמריקאי, בצל ירוק
& 43   Original Helles מומלץ בליווי

צלחת גבינות
רוקפור, קממבר, טום וקצ’וטה

& 66   Vitus מומלץ בליווי

לביבות קרטופל
לביבות תפו”א ובטטה

& 38   Festbier מומלץ בליווי

ירקות צלויים באדן-באדן
 כרובית, בטטה, גזר, קולורבי, בצל, כרישה,

פלפל אדום,  שום, שומר, שמן זית ועשבי תיבול
& 46   Dunkel מומלץ בליווי

 נקניקיות
הנקניקיות מבית היוצר של ”אלן טלמור”

נקניקיית ויינשטפן 1040
2 נקניקיות טלה עם בירה ויינשטפן, כרוב כבוש

מבושל בבירה, חרדל מוגש עם תפו”א צלויים 
& 60   Korbinian מומלץ בליווי

ווילוורסט בווארי
2 נקניקיות עגל עם גבינת צ’דר על הפלאנצ’ה,

מוגש עם כרוב כבוש מבושל בבירה, חרדל ותפו”א צלויים
& 60    Vitus מומלץ בליווי

קנקר’ס
2 נקניקיות עגל מאודות, מוגש עם כרוב כבוש

מבושל בבירה, חרדל ותפו”א צלויים
& 48   Hefeweissbier מומלץ בליווי

מיוחדים (שאל את המלצר)
& 58 מוגש עם כרוב כבוש מבושל בבירה ותפו”א צלויים 

תוספות
תפו”א צלויים

& 17 תפו”א צלוי בתנור, בצל 

& 15 פירה 

& 13 צ’יפס 

סלט ירוק 
& 15 חסה, ארוגלה, בייבי מיקס, עגבניות מנומרות 

קינוח  36 ₪
שאל את המלצר

המחירים אינם כוללים שירות

Chasers with an order of beer            צ’ייסרים מיוחדים  בהזמנת בירה

GLUTEN FREE ללא גלוטן

Daura& 32 בירה

Somersby& 28 סיידר תפוחים אלכוהולי

DIGESTIVES דז’יסטיף

Jagermeister& 14

Jagermeister 
Spice& 15

 Barenjager& 16

Barenjager 
 Pear Honey& 18

Barenjager 
 Bourbon Honey& 18

 ליקר / שנפס
 SCHNAPPS \ LIQUEURS

 Bad Apfel& 14

 Bad Pera& 15

Fidge& 11

Fidge 
Watermelon& 11

Von Losecke 
 Guava& 11


