


ארוחות בוקר
Served with Arabic Salad & Breadמוגשות עם סלט ערבי ולחם כפרי

Breakfast

בוקר פרוע
₪ 92 סטייק אנטריקוט, צ׳וריסוס ושתי בצי עין

A wild morning
entrecote steak, chorizos & two fried eggs

בוקר בשדה
₪ 46 חביתה עם עשבי תיבול, לבנה, זעתר, שמן זית 

וגבינת צ׳ידר. תוספת לחביתה: פטה 4 ש״ח, 
פטריות 4 ש״ח, בייקון 8 ש״ח 

Morning field
omelette with herbs, labaneh, za'atar, olive oil 
& cheddar cheese. add to the omelette: feta 
cheese 4 nis, mushrooms 4 nis, bacon 8 nis.

בוקר משופר
₪ 52

₪ 52

חביתה עם אנטריקוט / צ'וריסוס, רוטב 
צ׳מצ׳ורי וטחינה תוספת לחביתה: פטה 4 ש״ח, 

פטריות 4 ש״ח, בייקון 8 ש״ח

עגבניות אדומות, גמבה אדומה, שום ובצל 
בבישול איטי בתוספת ביצים טריות וצ'וריסוס 
ועשבי תיבול. תוספת לשקשוקה: פטה 4 ש״ח, 

פטריות 4 ש״ח, בייקון 8 ש״ח

Top of the Morining
 omelette with  entrecote/chorizos,
 chimichurri sauce & tahini add to the omelette:
feta cheese 4 nis, mushrooms 4 nis, bacon 8 nis

42 42₪ ₪שקשוקת הבית
עגבניות אדומות, גמבה אדומה, שום 

ובצל בבישול איטי  בתוספת ביצים 
טריות ועשבי תיבול. תוספת 

לשקשוקה: פטה 4 ש״ח, פטריות 4 
ש״ח, בייקון 8 ש״ח

Shakshuka
Slow cooked red tomatoes, red 
peppers, garlic and onions with fresh 
eggs & herbs. add to the shakshuka: 
feta cheese 4 nis, mushrooms 4 nis, 
bacon 8 nis

Shakshuka Chorizosשקשוקה צ'וריסוס
slow cooked red tomatoes, red peppers, garlic 
& onions with fresh eggs, chorizos & herbs.
add to the shakshuka: feta cheese 4 nis, 
mushrooms 4 nis, bacon 8 nis

₪ 42 חביתה עם עשבי תיבול, עגבניה, חסה, מלפפון 
חמוץ ובצל סגול. תוספת לחביתה: פטה 4 ש״ח, 

פטריות 4 ש״ח, גבינת צ׳ידר 8 ש״ח, בייקון 8 
ש״ח, פלפל חריף 6 ש״ח

Omelette Ciabatta/Tortillaכריך חביתה בג׳בטה / בטורטיה 
omelette with herbs, tomatoes, lettuce, pickles 
& red onions add to the omelette: feta cheese 4 
nis, mushrooms 4 nis, cheddar cheese 8 nis, bacon 
8 nis, hot pepper 6 nis

Vegetarianצמחוני



Saladsסלטים
סלט בורגול

₪ 42 פטרוזיליה, בורגול גס, עגבניות, חסה, בצל סגול, 
נענע וחמוציות

מומלץ עם תוספת פטה 4 ש״ח

Burgul Salad
parsley, coarse burgul, tomatoes, lettuce, 
red onion, mint and cranberries. 
recommended with feta cheese 4 nis

סלט פטה
₪ 54 עגבניה, מלפפון, חסה, בצל סגול, נענע, זעתר 

וגבינת פטה. מוגש עם לחם.

Feta Salad
tomato, cucumber, lettuce, red onion, mint, 
za'atar and feta cheese. served with bread.

סלט עוף
₪ 62 חזה עוף מוקפץ עם פטריות ובצל בתיבול הבית 

על מצע עגבניות שרי, גזר וחסה עם גבינת 
פרמיז׳ן מעל. מוגש עם לחם.

Chicken Salad
House seasoned chicken breast stir-fried 
with mushrooms & onions, on a bed of 
cherry tomatoes, carrots & lettuce with 
Parmesan cheese on top. Served with bread.

Startersמנות פתיחה
חציל בלדי

₪ 42 חציל צלוי על גריל עם טחינה ביתית מעל, רוטב 
צ׳מצ׳ורי ועגבניות חתוכות. 
מוגש עם סלט ערבי ולחם.

Oak Eggplant
Grilled eggplant with tahini, chimichurri 
sauce & sliced tomatoes.
served with Arabic salad & bread.

עוף שום לימון
₪ 32 חזה עוף עסיסי בתיבול הבית עם רוטב שום 

ולימון טרי מוגש על מצע טורטיה וטחינה.

Lemon Garlic Chicken
Juicy chicken breast with house seasoned 
garlic & fresh lemon sauce served on a bed 
of tortilla & tahini.

מסיבת נקניקים / צ׳וריסוס
₪ 48/58 נקניקים / צ׳וריסוס מוקפצים עם ירקות על מצע 

טורטיה מוגש עם טחינה.

Mortadella / Chorizos Party
Mortadella / Chorizos stir fried with 
vegetables on a bed of tortilla served with 
tahini.

Veganטבעוני

Veganטבעוני

Vegetarianצמחוני



עיקריות
Served with fries / Arab salad / Roasted Vegetablesמוגשת עם ציפס / סלט ערבי / ירקות בתנור

Main courses
סטייק אנטריקוט

₪ 110 אנטריקוט משובח ועסיסי 250 גר׳ מוגש עם 
ירקות צלויים על מצע חסה, רוטב צ׳מצ׳ורי 

וטחינה.

Entrecote Steak
Fine & juicy 250gr entrecote steak served 
with roasted vegetables on a bed of 
lettuce, chimichurri sauce & tahini.

מיקס בשר 
₪ 102 אנטריקוט, אוק קבב, חזה עוף עסיסי בתיבול 

הבית מוגש על מצע ירקות צלויים, רוטב 
צ׳מצ׳ורי וטחינה.

Meat platter
Entrecote, OAK kebab, chicken breast & 
chorizos served with roasted vegetables on 
a bed of lettuce, chimichurri sauce & tahini.

”כפתא בטחינה“
₪ 76 בשר טחון ברוטב טחינה משובחת עם עגבניה, 

בצל ופטרוזיליה מוגשת עם לחם.

Tahini Kofta
Ground beef & lamb with fine tahini sauce, 
tomatoes, onions and parsley served with 
bread.

חזה עוף
₪ 57 חזה עוף עסיסי בתיבול הבית מוגש עם ירקות 

צלויים על מצע חסה ורוטב צ׳מצ׳ורי.

chicken breast
House seasoned juicy chicken breast 
served with roasted vegetables on a bed of 
lettuce, chimichurri sauce & tahini.

אוק קבב
₪ 64 קבב בתיבול הבית על מצע טורטיה עם עגבניה 

ובצל צלויים, טחינה ורוטב צ׳מצ׳ורי.

OAK Kebab
House seasoned kebab on a bed of tortilla 
with tomatoes & roasted onions, tahini & 
chimichurri sauce.

צ׳וריסוס 
₪ 58 צ׳וריסוס עגל עם חרדל ורוטב צ׳מצ׳ורי.

Chorizos
Veal chorizos with mustard & chimichurri 
sauce.

שניצל
₪ 57 שניצל פריך בתיבול הבית מוגש על מצע 

חסה.

Schnitzel
House seasoned crispy schnitzel 
served on a bed of lettuce.



המבורגרים
yep, it's served with friesכן, זה מגיע עם צ‘יפס

OAK BURGERS
OAK BURGERאוק בורגר

שניצל

הגרמני
₪ 58 קציצת המבורגר עסיסית בתיבול הבית עם 

צ׳וריסוס, גבינת צ׳ידר, עגבניה, חסה מלפפון
חמוץ ובצל סגול.

The German
House seasoned juicy hamburger with 
chorizos, chidder cheese, tomatoes, 
lettuce, pickles & red onions.

המתוחכם 
₪ 66 קציצת המבורגר עסיסית בתיבול הבית עם 

אננס, גבינת צ׳ידר, רוטב מיונז ופסטו ביתי.

The Sophisticated
House seasoned juicy hamburger with 
pineapple, cheddar cheese, mayo sauce & 
house made pesto.

העירום
₪ 59 קציצת המבורגר עסיסית 250 גר‘ בתיבול הבית 

ללא לחם מוגשת עם ירקות ליד: עגבניה, חסה, 
מלפפון חמוץ ובצל סגול.

The Naked
House seasoned juicy hamburger 250 gr. 
without the buns served with vegetables, 
tomatoes, lettuce, pickles & purple onions.

הקריספי
₪ 48 שניצל פריך בתיבול הבית, עגבניה, חסה, 

מלפפון חמוץ ובצל סגול.

The Crispy
House seasoned crispy schnitzel with 
tomatoes, lettuce, pickles & purple onions.

הערבי
₪ 64 קציצת המבורגר עסיסית בתיבול הבית עם 

רוטב חציל, עגבניה ובצל וצזיקי ביתי.

The Arabian
House seasoned juicy hamburger with 
matbukha & tzatziki.

העדין
₪ 48 חזה עוף עסיסי בתיבול הבית, עגבניה, חסה, 

מלפפון חמוץ ובצל סגול.

גבינת צ׳ידר 6₪ |  גבינת פטה 6₪  | ביצת עין 6₪
בייקון 8₪ | פלפל חריף 6₪ | פטריות 6₪

The Delicate
House seasoned juicy chicken breast, with 
tomatoes, lettuce, pickles & red onions.

Cheddar 6 nis  |  Feta 6 nis |  Fried Egg 6 nis 
Bacon 8 nis | Hot Pepper 6 nis | Mushrooms 6 nis

קציצת המבורגר עסיסית 
בתיבול הבית, עגבניה, חסה, 

מלפפון חמוץ ובצל סגול

house seasoned juicy 
hamburger with 
tomatoes, lettuce, 
pickles & red onions

gr.
gr.
gr.

160
250
410

₪ 52

₪ 64

₪ 86

                  תוספות להמבורגר
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ג׳בטה/טורטיה
yep, it's Also served with friesכן, גם זה מגיע עם צ‘יפס

Ciabatta\Tortilla

שניצל

אנטריקוט
₪ 76 אנטריקוט סלייסים משובח ברוטב צ׳מצ׳ורי 

ומיונז, בצל צלוי, עגבניה, חסה ומלפפון חמוץ.

Entrecote
Slices of fine entrecote with chimichurri & mayo sauce, 
tomatoes, onions, lettuce & pickles.

אנטריקוט וכתף בקר מעושן
₪ 79 אנטריקוט סלייסים משובח עם כתף בקר מעושן, 

ברוטב צ׳מצ׳ורי ומיונז, בצל צלוי, עגבניה, חסה 
ומלפפון חמוץ.

Entrecote & Smoked Beef
Slices of fine entrecote and smoked beef with 
chimichurri & mayo sauce, tomatoes, onions, lettuce & 
pickles.

אוק קבב
₪ 58 קבב בתיבול הבית עם רוטב צ׳מצ׳ורי וטחינה, 

עגבניה, חסה, מלפפון חמוץ ובצל סגול.

OAK Kebab
House seasoned kebab with chimichurri sauce, tahini, 
tomatoes, lettuce, pickles & red onions.

שניצל
₪ 48 שניצל פריך בתיבול הבית עם רוטב ברבקיו 

ומיונז, עגבניה, חסה, מלפפון חמוץ ובצל סגול.

Schnitzel
House seasoned schnitzel with barbeque & mayo
sause, tomatoes, lettuce, pickles & red onions.

חזה עוף
₪ 48 חזה עוף עסיסי בתיבול הבית עם רוטב צ׳מצ׳ורי 

ומיונז, עגבניה, חסה, מלפפון חמוץ ובצל סגול.

Chicken Breast
House seasoned juicy chicken breast with chimichurri 
& mayo sauese, tomatoes, lettuce, pickles & red 
onions.

צ׳וריסוס
₪ 48 צ׳וריסוס עגל, רוטב צ׳מצ׳ורי ומיונז עם עגבניה, 

חסה, מלפפון חמוץ ובצל סגול.

גבינת צ׳ידר 6₪ |  גבינת פטה 6₪  | ביצת עין 6₪
בייקון 8₪ | פלפל חריף 6₪ | פטריות 6₪

Chorizos
Veal chorizos with chimichurri & mayo sause, 
tomatoes, lettuce, pickles & red onions.

חגיגת נקניקיםשניצל
₪ 42 כתף בקר, סלמי ובייקון עם רוטב פסטו ביתי 

ומיונז, עגבניה, חסה, מלפפון חמוץ ובצל סגול.

Mortadella Party
Beef, salami & bacon with homemade pesto & mayo 
sauce, tomatoes, lettuce, pickles & red onions.

האיטלקישניצל
₪ 42 גבינת פטה וצ‘ידר, רוטב פסטו ביתי, מיונז,  

עגבניה, חסה, מלפפון חמוץ ובצל סגול.

The Italian
Feta & Chedar cheese with  homemade pesto & 
mayo sauce, tomatoes, lettuce, pickles & red onions.

הטבעונישניצל
₪ 42 בטטה, תפו״א וקישואיים צלויים, ברוטב טחינה 

וצ׳מצ׳ורי, עגבניה, חסה, מלפפון חמוץ ובצל סגול.

The Vegan
Roasted potatoes, zucchini & sweet potatoes with 
tahini and chimichurri sauce, tomatoes, lettuce, 
pickles and red onions.

Cheddar 6 nis  |  Feta 6 nis |  Fried Egg 6 nis 
Bacon 8 nis | Hot Pepper 6 nis | Mushrooms 6 nis

                   תוספות לכריך
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Snacksבקטנה
22Vegetable Mezze ₪מאזת ירקות

38Cheese & Vegetable Mezze ₪מאזת גבינות וירקות
36/20Fries Big / Small ₪צ‘יפס קטן / גדול

42Fries With Feta / Cheddar ₪צ׳יפס עם גבינת פטה / צ׳ידר
49Fries With Cheddar & Bacon ₪צ׳יפס עם צ׳ידר ובייקון

52Slices Of Schnitzel & Fries ₪שניצלונים וצ׳יפס

Draft Beer
28/24Carlsberg 0.5/0.3 ₪קרלסברג 0.5/0.3
28/24Weihenstrphan 0.5/0.3 ₪ווינשטפן 0.5/0.3

30/25Guinness 0.5/0.3 ₪גניס 0.5/0.3

Beer bottlesבירה מבקבוק
22Heineken ₪היינקן
22Tuborg ₪טובורג
26Corona ₪קורונה
28Nazareth (local beer) ₪נצרת
22Beck's ₪בקס

22Stella Artois ₪סטלה ארטואה

בירה מהחבית



Red\White Wineיין אדום/לבן
90/25 ₪לונה רוסה כוס / בקבוק

₪ 20 / 32

₪ 20 / 32

₪ 22 / 40

₪ 24 /42

₪ 24 / 42

₪ 24 / 42

₪ 34 / 64

₪ 50 / 125

Luna Rossa Bottele / glass 
 125/40Nero d'Avola Bottele / glass ₪נרו ד׳אבולה כוס / בקבוק

Whiskeyוויסקי
ג׳יימסון
בושמליס

ג׳ק דניאלס
בלק בוש

בלק לייבל
גלנפידיך

מקאלן
רויאל סאלוט

Jameson
Bushmills
Jack Daniels
Black Bush
Black Label
Glenfiddich
Macallan
Royal Salute

₪ 18 / 30

₪ 18 / 30

₪ 18 / 30

₪ 24 / 42

₪ 24 / 42

Vodkaוודקה
פינלנדיה
סמירנוף
סטולי

גריי גוס
ואן גוך

Finlandia
Smirnoff
Stoli
Grey Goose
Van Gogh



Cognacקוניאק
₪ 24 / 42

₪ 22 / 40

הנסי
XO

Hennessy
XO

Ginג׳ין ₪ 18 / 32 Gordon'sגורדונס

Arakערק
₪ 18 / 24

₪ 18 / 24

₪ 20/ 26

₪ 18 / 24

₪ 20/ 32

סבאת
קעוואר
ג׳בלנא

ראמאללה
חדאד

Sabat
Kawar
Jablana
Ramallah
Haddad

Tequilaטקילה
₪ 20/ 32

₪ 24 / 36

₪ 24 / 36

קוארבו
קוארבו סילבר

פטרון

Cuervo
Cuervo Silver
Patron

₪ 20/ 30

₪ 20/ 30

₪ 18/ 28

₪ 18/ 28

₪ 18/ 28

₪ 22/ 38

ייגרמייסטר
בייליס
מרטיני
פידג׳

לימונצ׳ילו 
אבסנט

Jagermeister
Baileys
Martini
Feige
Limoncello
Absinthe



Cocktailsקוקטיילים
₪ 42

₪ 38

₪ 38

₪ 38

מוחיטו
קוסמופוליטן

וויסקי סאוור
וודקה אבטיח

Mojito
Cosmopolitan
Whiskey sour
Vodka Watermelon 

Fresh Juiceמיץ סחוט טבעי
₪ 16

₪ 37 / 16

תפוזים
לימונדה כוס / קנקן 

Orange
Lemonade Carafe/ Glass

Soft Drinksשתייה קלה
₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 9

₪ 9

קוקה קולה
קולה זירו

פאנטה
ספרייט
ענבים
תפוזים
סודה

מים מנירלים
XL משקה אנרגיה

Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Fanta
Sprite
Grape juice
Orange juice
Soda
Mineral Water
XL (energy drink)



Hot Drinksשתיה חמה
₪ 7 / 7 / 10

₪ 12 / 14

₪ 10 / 12

₪ 10 / 12

₪ 12 / 14

₪  14

₪ 10

₪ 10

₪ 12

₪ 18

אספרסו דאבל / ארוך / קצר
קפוצ׳ינו גדול / קטן
אמריקנו גדול / קטן
מקיאטו גדול / קטן
נס קפה גדול / קטן

שוקו
קפה טורקי
תה נענע

תה צמחים
סחלב

Espresso short / long / double
Cappuccino small / large
Americano small / large
Macchiato small / large
Nescafe small / large
Hot Chocolate
Turkish coffee
Mint Tea
Herbal Tea
Sahlab

Dessertקינוח 
ask the waiterשאל/י את המלצר/ית -----



Contac t  us :  oakburgerbar@gmai l .com

For  Del ivery  & Pr ivate  events  ca l l  0773448042

FOLLOW US ON

o a k b u r g e r h a i f a      o a k b a r h a i f a


