
תפריט



ברוכים הבאים לזויה גריל בר.

 אתם מוזמנים ליהנות ממגוון רחב
של מטעמים אותנטיים מהמטבח הישראלי והים 

 תיכוני, עם התמחות מיוחדת במנות הדגים,
 המגיעים למסעדה מדי יום

היישר מרשת הדייג.

בתאבון!



בוקר עד 12:00
32 ₪שקשוקה

38 ₪חמשוקה

 24 ₪ חביתה

חומוסייה
26 ₪ חומוס גרגרים

26 ₪ חומוס טחינה

40 ₪חומוס ירושלמי

34 ₪ חומוס פטריות

40 ₪ חומוס בשר

28 ₪מנת טחינה

מנות ראשונות
25 ₪סט סלטי הבית לסועד*

 סט סלטי הבית
לסועד ללא מנה עיקרית*

 ₪ 45

17 ₪ סלט חציל פיקנטי

12 ₪ סלט כרוב לבן

 17 ₪סלט גזר 

17 ₪סלט סלק   

20 ₪סלט טבולה   

15 ₪סלט עגבניות בטחינה  

15 ₪סלט עגבניות חריפות  

20 ₪סלט גרגיר  

 15/28 ₪סלט ירקות קטן/גדול  

 15 ₪סלט טורקי 

17 ₪חציל בטחינה 

24 ₪כרובית בטחינה 

17 ₪חציל בטעם כבד 

15 ₪סלט עדשים 

32 ₪טרטר סלמון נורבגי

32סביצ'ה מדג ים טרי 

סלטים
 32 ₪סלט פאתוש  

36 ₪סלט פטריות מוקפץ 

38 ₪סלט ארטישוק מוקפץ

55 ₪סלט עוף

בפיתה
19 ₪פיתה צמחונית )מבחר סלטים(  

30 ₪שקשוקה  

30 ₪קבב  

30/45 ₪פרגית  

30/45 ₪כבד עוף  

 30/45 ₪לבבות עוף 

45/75 ₪כבש  

45/75 ₪אנטרקוט מובחר 

 45/75 ₪פילה בקר 

  30 ₪ חזה עוף

45 ₪שקדי עגל  

30 ₪שניצל של אימא  

*בישיבה בלבד. ניתן למילוי חופשי.

צמחוני



 דגים שלם / פילה  
מגיע עם תוספת לבחירה

90 ₪דניס  

  80 ₪ אמנון )מושט(

85 ₪בורי  

90 ₪לברק   

 85 ₪פילה סלמון 

 85 ₪מבחר דגי ים )שאל את המלצר(

 בשרים
בצלחת עם תוספת לבחירה

60 ₪פרגיות )2 שיפודים(  

60 ₪קבב )2 שיפודים(  

55 ₪לבבות עוף )2 שיפודים(

55 ₪כבד עוף )2 שיפודים(

85 ₪שיפודי כבש )2 שיפודים( 

85 ₪שיפודי שקדי עגל )2 שיפודים(

 50 ₪כנפי עוף ברביקיו

60 ₪המבורגר זויה, בשר עגל מובחר )220 גר'( 

מיקס גריל זויה
פרגיות, כבש, קבב + 2 תוספות

₪ 100

60 ₪סטייק פרגית  

מעורב ירושלמי
תערובת כבד עוף, לבבות עוף, חזה עוף 

₪ 60

 55 ₪חזה עוף  

55 ₪מנה מרגז  

55 ₪שניצל של אימא  

המובחרים של זויה
130 ₪סטייק פילה בקר 

130 ₪סטייק אנטרקוט )300 גר'(  

130 ₪צלעות טלה   

מיקס גריל רויאל
פרגיות, כבש, קבב, צלעות טלה + 2 

תוספות

₪ 150

תוספות
16  ₪מג'דרה

  18/ 32 ₪צ'יפס קטן / גדול

20 ₪פטריות חמות 

16 ₪ירקות בגריל   

 זויה אוהבת דגים.
דגים אוהבים את זויה.

 היישר מרשת הדייג, 
מבחר דגי ים ודגי כנרת טריים באספקה יומיומית 

 .דגים במגוון טעמים, העשויים בשיטת הטאבון 
בטעם מעושן, על גריל  ובתנור.



מיוחדים בפיתה
מזרח תיכון חדש - מעורב ירושלמי

מעורב בפיתה מכל טוב של המטבח 
המקומי - כבדי עוף, לבבות עוף, חזה עוף, 

בצל מקורמל, המון תבלינים טריים, חומוס, 
טחינה

₪ 34

אה- לה מינוט
פרוסות דקיקות של אנטרקוט מיושן 

 במקום, שנצרבו לא יותר מדקה,
עגבנייה מוקפצת עם בצל מקורמל ונגיעה 

של טחינה.

₪ 45 

זויה חריפה/ מסיבת נקניקיות חריפות
נקניקיות מרגז ביתיות, הרבה בצל מקורמל, 

עגבנייה, בצל ירוק, טחינה

₪ 30 

 פשוט עראייס! 
העראייס הכי טוב על כביש החוף

פיתה על הגריל ממולאת בתערובת בשר 
בקר וכבש, תבלינים טריים, בצל ירק, 

עגבנייה ושמן זית

₪ 34

סינטה מפרה שמנה
פרוסות רוסטביף של סינטה מיושנת, חרדל 

דיז'ון,בצל מקורמל, מלפפון חמוץ, נגיעה 
של טחינה

₪ 35

פרח כרובית בפיתה
כרובית בתנור, פלפל אדום קלוי, טחינה,בצל 

ירוק, תערובת גרעיני פלא.

₪ 25

 מיוחדים בצלחת
עם תוספת לבחירה

קבב חלּבי
 ברוטב עגבניות, עם עגבניה ובצל צרובים

על הגריל בציפוי בצק אפוי בתנור

₪ 65 

סינייה קבב טלה
בטחינה או רוטב עגבניות, בצל, חציל  

ועגבניות

₪ 65

סינייה צמחונית
ירקות בגריל מתובלים עם טחינה

₪ 55 

ממולאים ומיוחדים
 9 ₪קובה הבית )יחידה(

25 ₪קישואים ממולאים בבשר  

 25 ₪פלפל ממולא  בשר / צמחוני

60 ₪תבשיל היום

מרקים
 22 ₪מרק היום

מנות ילדים
 38 ₪שניצל עם צ'יפס

 38 ₪ספגטי ברוטב עגבניות

עסקיות צהרים  12:00-17:00, א'-ה'
עסקית פרגית

שיפוד פרגית + תוספת + שתיה
₪ 45 

עסקית כבש
שיפוד כבש + תוספת + שתיה

₪ 55 

 עסקית דגים
דג + תוספת + שתיה

₪ 85 

צמחוני

צמחוני



קינוחים
מבחר קינוחי פרווה - שאל את המלצר /ית

משקאות קלים
9 ₪מוגזים

 לימונדה טבעית סחוט במקום
כוס / קנקן

₪ 25 /8

9 ₪פפסי קולה

9 ₪פפסי מקס

15 ₪אננס ג'וי מקס

9 7₪אפ / דייאט 7אפ

9  ₪מירנדה

9 ₪תפוזים

9 ₪אשכוליות

9 ₪ענבים

9 ₪מים מינרלים קטן

10 ₪נסטי

10 ₪בירה שחורה מאלט

10 /25 ₪סן פלגרינו קטן / גדול

9 ₪סודה

 גזוז בטעם אננס/דובדבן/תפוח
כוס / קנקן

 ₪ 25 /8

בירה
28/22 ₪גולדסטאר מחבית 1/3 , 1/2

25 ₪סטלה בקבוק

 19 ₪גולדסטאר פחית / בקבוק

22 ₪הייניקן

19 ₪מכבי

25 ₪קורונה

אלכוהול
 35 ₪בקרדי

35 ₪ג׳ין גורדון

 40 ₪ג׳ק דניאלס
 60 ₪וודקה בלוגה

 40 ₪וודקה גריי גוס
 40 ₪וודקה סטולי גולד קריסטל

35 ₪וודקה סטוליצ׳ניה 

 35 ₪וודקה פינלנדיה
 35 ₪רד לייבל

 50 ₪בלאק לייבל
 35 ₪ג׳יימסון

 35 ₪טקילה
 40 ₪יגרמייסטר

 40 ₪מרטיני ביאנקו

30 ₪עראק

 35 ₪פיג’לינג
35 ₪קמפרי


