
  Alma's Cocktails

  Classic Cocktails

Geisha 52     
Grey Goose vodka, Cava, st�awber�� purée, rose sy��p, lemon

וודקה גריי גוס, קאווה, מחית תות, סירופ ורדים, לימון
                         

                                                                       Non’s 50   
   Stolichnaya vodka, passion fr�it, vanilla sy��p, lemon          

                                     סטוליצ‘נייה וודקה, פסיפלורה, סירופ וניל, לימון   
                                 

    Marco Polo 50   
Bombay Sapphire gin, Coint�eau, lime, mint

בומביי ספיר ג‘ין, קואנטרו, ליים, נענע

Darsa 48 
Stolichnaya vodka, Mar�ini Rosso, blackber��, violet sy��p, lemon

סטוליצ‘נייה וודקה, מרטיני רוסו, פטל שחור, סירופ ויולט, לימון

                                                         Don’t Drink Me 50  
Tequila, Coint�eau, passion fr�it, lemon, ginger beer, chili

           טקילה, קואנטרו, פסיפלורה, לימון, ג‘ינג‘ר ביר, צ‘ילי
 

 The Mask 52  
                        Hendrick’s gin, St Ger�ain, lemon, mint, cucumber, egg white

הנדריקס ג‘ין, סנט-ג‘רמיין, לימון, נענע, מלפפון, חלבון 
                                        

Pink Lady 48                                                                 
 Tanqueray Gin, red ber�ies puree, crème fraiche

טנקראיי ג‘ין, מחית פירות יער, קרם פרש                                 

  
     

Margarita 52     
Milag�o tequila, Coint�eau, lime

טקילה מילגרו, קואנטרו, ליים
                        

                                                                 Old Fashion 52  
Wild Turkey 101 Bourbon, Angost�ra bitters, brown sugar

ווילד טורקאי 101 בורבון, אנגוסטורה ביטרז, סוכר חום  
 

  Moscow Mule 50 
 Stolichnaya vodka, lime, ginger beer 

     סטוליצ‘נייה וודקה, ליים, ג‘ינג‘ר ביר

                                                          Aperol Spritz 48 
                                                        Cava, Aperol, soda

  קאווה, אפרול, סודה

Neg�oni 50
Bombay Sapphire gin, Campari, Mar�ini Rosso                               

בומביי ספיר ג‘ין, קמפארי, מרטיני רוסו

Cosmopolitan 52
Stolichnaya vodka, Coint�eau, Cranber�� juice, lime

 סטוליצ‘נייה וודקה, קואנטרו, מיץ חמוציות, ליים

Mojito 48
Neg�ita Rum, lime, mint, soda, cane sugar

נגריטה רום, ליים, נענע, סודה, סוכר קנים

     



Focaccia 22
 Pesto, g�ated tomatoes, egg�lant cream

פסטו, עגבניות מגורדות, קרם חציל

Salmon from another Gravlax� 58
 marinated salmon, chives, creme fraiche, salmon roe, brioche

פסטו, עגבניות מגורדות, קרם חציל

Sea Fish Tar�ar 62
 g�een kiwi, mint, hazelnut, brioche
טרטר דג, קיווי, נענע, שאלוט, אגוזי לוז, בריוש

Mystic Fish 62
 sea fish car�accio, seasonal fr�it, basil, pistachio

קרפצ'יו דג ים, פרי עונתי, בזיליקום, פיסטוקים

Summer Sashimi 64
 chilli, g�een onion, tobiko, black sesame, orange vinaig�ette

סשימי, צילי, בצל ירוק, טוביקו, שומשום שחור, ויניגרט תפוזים

Tr�ffle Tuna Tar�ar 70
 Chives, g�een onion, kalamata olives, soy-lemon dressing, t��ffle oil, egg yolk

עירית, בצל ירוק, זיתי קלמטה, רוטב סויה לימון, שמן כמהין, חלמון

 Tuna Tataki 62
 bulg�r salad, pine nuts, tzatziki 

סלט בורגול, צנוברים, צזיקי

Fish Shawar�a 70
 Two pitas, tahini, spicy tomato salad

שווארמה דג, שתי פיתות, טחינה, סלט עגבניות חריף

Grilled Salmon 88
yog�r� & yellow cur�� sauce, sweet potatoes

רוטב יוגורט וקארי צהוב, בטטות

Trio of mini burgers 78
fish kebab, g�illed tomatoes, pickles, leaves, mustard aioli

  קבב דג ים, עגבניות קלויות, מלפפון חמוץ, סלט עלים, איולי חרדל

Fish Fillet 98
Cher�� tomato butter sauce, lemon zest, bok choy

פילה דג ים, חמאת עגבניות שרי, גרידת לימון, בקצ'וי

       
 

         

 



       
 

         

 

 
  Labane 32

pomeg�anate sy��p, hazelnut, caramelized onions
 סירופ רימונים, אגוזי לוז, בצל מקורמל

Egg�lant car�accio 36
Date sy��p, raw tahini, mint, rose water

סילאן, טחינה גולמית, נענע, מי ורדים

Fire & Ice 46
roasted peaches, date sy��p, feta, g�een onions, almonds, mint

אפרסקים צלויים, סילאן, פטה, בצל ירוק, שקדים, נענע

Green Salad & Ricotta 50
Avocado, caramelized pecan, sunflower seeds

אבוקדו, פקאן מקורמל, גרעיני חמניה

Asian Salad & Haloumi 54
cucumber, bean sprouts, wakame seaweed, coriander, soy-peanut butter dressing

מלפפון, נבטים, אצות וואקמה, כוסברה, רוטב סויה-חמאת בוטנים

Sweet Alma 52
Seasonal fr�it car�accio, mozzarella di Bufala, reduced balsamic vinegar

קרפצ'יו פרי העונה, מוצרלה די בופלה, בלסמי מצומצם

Summer creepers 54
t��ffle marinated asparag�s, goat cheese, walnuts

אספרגוס במרינדת כמהין, גבינת עיזים, אגוזי מלך

Bur�ata 70
 pickled zucchini, roasted tomatoes, olive powder

זיתים אבקת, צלויות עגבניות, מוחמץ זוקיני

 
  Pizza Yolo 72

t��ffle cream sauce, Por�obello mushrooms, g�illed onions, pistachio
רוטב כמהין, פטריות פורטובלו, בצל צלוי, פיסטוקים

Lemoncello 66
handmade pappardelle with lemon cream sauce, peas, basil

פפרדלה בעבודת יד, רוטב שמנת לימון, אפונה, בזיליקום

Handmade Gnocchi 68
zucchini, spinach, sundried tomatoes, par�esan

זוקיני, תרד, עגבניות מיובשות, פרמזן

Mushroom Risotto 70
assor�ed mushrooms, mascar�one, t��ffle

ריזוטו ארבוריו, מגוון פטריות, מסקרפונה, כמהין



Margarita 52     
Milag�o tequila, Coint�eau, lime

טקילה מילגרו, קואנטרו, ליים
                        

                                                                 Old Fashion 52  
Wild Turkey 101 Bourbon, Angost�ra bitters, brown sugar

ווילד טורקאי 101 בורבון, אנגוסטורה ביטרז, סוכר חום  
 

  Moscow Mule 50 
 Stolichnaya vodka, lime, ginger beer 

     סטוליצ‘נייה וודקה, ליים, ג‘ינג‘ר ביר

                                                          Aperol Spritz 48 
                                                        Cava, Aperol, soda

  קאווה, אפרול, סודה

Neg�oni 50
Bombay Sapphire gin, Campari, Mar�ini Rosso                               

בומביי ספיר ג‘ין, קמפארי, מרטיני רוסו

Cosmopolitan 52
Stolichnaya vodka, Coint�eau, Cranber�� juice, lime

 סטוליצ‘נייה וודקה, קואנטרו, מיץ חמוציות, ליים

Mojito 48
Neg�ita Rum, lime, mint, soda, cane sugar

נגריטה רום, ליים, נענע, סודה, סוכר קנים

     

Vienna, 1925

Plums Lamp
Sunday Junuary 14 th, 1925

Room number 31

Head of a Deer
Friday May 4 th 1922, my Dining room

Zebra carpet
Thursday April 19 th, 1922

Room number 23

 Drum Coffee Table
Tuesday September 26 th 1924

Room number 13

Dakar, 1922



Vienna, 1925

Plums Lamp
Sunday Junuary 14 th, 1925

Room number 31

Authentic Four- Poster Bed
Monday June 7 th 1926

Room number 34

Focaccia 22
 Pesto, g�ated tomatoes, egg�lant cream

פסטו, עגבניות מגורדות, קרם חציל

Salmon from another Gravlax� 58
 marinated salmon, chives, creme fraiche, salmon roe, brioche

פסטו, עגבניות מגורדות, קרם חציל

Sea Fish Tar�ar 62
 g�een kiwi, mint, hazelnut, brioche
טרטר דג, קיווי, נענע, שאלוט, אגוזי לוז, בריוש

Mystic Fish 62
 sea fish car�accio, seasonal fr�it, basil, pistachio

קרפצ'יו דג ים, פרי עונתי, בזיליקום, פיסטוקים

Summer Sashimi 64
 chilli, g�een onion, tobiko, black sesame, orange vinaig�ette

סשימי, צילי, בצל ירוק, טוביקו, שומשום שחור, ויניגרט תפוזים

Tr�ffle Tuna Tar�ar 70
 Chives, g�een onion, kalamata olives, soy-lemon dressing, t��ffle oil, egg yolk

עירית, בצל ירוק, זיתי קלמטה, רוטב סויה לימון, שמן כמהין, חלמון

 Tuna Tataki 62
 bulg�r salad, pine nuts, tzatziki 

סלט בורגול, צנוברים, צזיקי

Fish Shawar�a 70
 Two pitas, tahini, spicy tomato salad

שווארמה דג, שתי פיתות, טחינה, סלט עגבניות חריף

Grilled Salmon 88
yog�r� & yellow cur�� sauce, sweet potatoes

רוטב יוגורט וקארי צהוב, בטטות

Trio of mini burgers 78
fish kebab, g�illed tomatoes, pickles, leaves, mustard aioli

  קבב דג ים, עגבניות קלויות, מלפפון חמוץ, סלט עלים, איולי חרדל

Fish Fillet 98
Cher�� tomato butter sauce, lemon zest, bok choy

פילה דג ים, חמאת עגבניות שרי, גרידת לימון, בקצ'וי

       
 

         

 



Red Wines

White Wines

       
 

         

 

 



Rose Wines

Sparkling

 
Côtes de Provence ALMA 2018 

Côtes de Provence Cristia 2017                                                       
 
Tulip, White Franc  2018                                                                           
 
Domaine Seror, L'Or Rose   2018
                                                
La Citadelle de Diamant, Mademoiselle 2017                                           
 
Yatir, rosé 2017                                           
               
Recanati, g�is de marselan 2018                                                                 
 
                                                                



The great Synagogue

My fabulous Rooftop



My Private Home Yavne 23, Tel Aviv


