
  Bistroביסטרו
 אוכל ואווירה בקיבוץ אילון

 
, מיסודה של תנועת הקיבוץ הארצי, במסגרת יישובי חומה 1939קיבוץ אילון עלה לקרקע ב 

עבר הקיבוץ הפרטה, וכיום נותרו בו ענפים חקלאיים גד"ש מכוורת  2000ומגדל. בשנת 

 התושבים והחברים מתפרנסים ממגוון מקצועות חופשיים.. 1100אבוקדו ובננות .  

 היישוב מתפאר במערכת חינוך וחינוך משלים מהטובות והמבוקשות באזור.

 

 

 לפתיחה מנות קטנות ונעימות

 

 ₪ 49                          פרמזן בצד.  וארוגולה פלפל שחור מן זית, חומץ בלסמי, מלח אטלנטי,ש  -קרפצ'יו בקר

 ₪ 49        ושמן זית עם גבינת שמנת  חסה, שרי קורנישונים,, מלח אטלנטי ,בלימון בכבישה קלה -קרפצ'יו סלמון

  ₪ 38                 ופסטו עשביםמלח אטלנטי  , צנוברים ,עגבניות ת, סלסנפלאה , טחינה על האשחציל  –חציל נעים

 ₪ 49                               מגוון המטבלים מתוצרת הביסטרו , לצד לחם הבית                –הביסטרוטאפס 

 ₪ 37                 וירקותמחמצים , טחינה גולמיתעם מוגש , ממרח מעדשים אדומות וטחינה  חומוס קצת אחרת

  ₪ 38                       המון שמן זיתאטלנטי ומלח עם  עלי אורגאנו טריים, ,שקדים על לאבנהוסלק   –סלק ולאבנה

 ₪ 24                                               עם מטבלי הבית קמח מלא וזרעי פשתןלחם  -לחם הבית ומטבלים
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 של הקיבוץהמסעדה ממוקמת במבנים שהיו חדרי המתנדבים והמתנדבות 

והתרגשנו כשחלק מהם הנשואים וגרים כאן הצביעו על המיקום של החדר שלהם. 

 הסיפורים שסיפרו לנו......

 
  

 טבעוני וצמחוני

 )עם לחם( 55/ ₪49₪               ת ולימון, בולגרית שמן זיניתעגבניה, מלפפון, בצל אדום, זית יווני, צנו –סלט מיקונוס

 )עם לחם( ₪55/ ₪49               על מצע לבנה ,שרי, בצל סגול, צנונית, קלמטה  עגבניות, -סלט בנדורה ולבנה

 ₪ 56 ונענע , פטרוזיליהחמוציות ,חתוך לימוןתפוח, שקדים, צנונית,  מלפפון, ,קינואה אדומה -סלט בריא שבא למות

 ₪ 49       הדרים וינגרט ,גרנולה מלוחה, גבינה כחולה, פרי מקורמל חמוציות, , שרי,רוקטחסה,   –סלט ירוק של הגליל

 ₪ 69                     , מוגש עם אורזזגזוג טחינהב ברוטב עגבניות ופלפלים עדשים וירקות לביבות -סנייה טבעונית

 ₪ 63                                    מלמעלה מנצ'גולזניה חצילים, ועשבי תיבול עם שמנת ועגבניות.  –לזניה של גליל 

 ₪ 63          .שום קונפי וזיתי קלמטה,  ויין לבן טריות  פטריותברוטב שמנת  במילוי ריקוטה ופרמזן -רביולי גבינות

 63₪                          ופרמזן קונפי , שוםיין, פסטו, טריות פטריותעם פסטה  –רמז'ןפ טריותפסטו פסטה פ

 ₪ 96        בצדופלפל חריף  וסברה ופלפלים מוגש עם אורזכ ,ברוטב עגבניותדניס ו מרלוזה ,סלמוןקציצות  -קציצות דג
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 בשרי עיקריות                                  

 ₪ 74                                                                             קוריצה סמוקי

                    תוצרת בית מחמציםו ביתי מזרחירוטב לצד  אפויתפו"א  , מוגש עםעם ענפי רוזמרין ואלון גליליעוף בעישון חם 

 ₪ 72                                                                                         פראג נוסח נקניקיות

                             , מוגש עם חרדל ושום קונפיאפוי ותפו"אבבירה  מושחם כרוב על הפלנצ'ה, לצד צרובותו מעושנות נקניקיות עגל

 ₪ 88                                                                                                     הביסטרו קורנדביף

                              מוגש עם צ'ימיצ'ורי מתובלים פוטטוסעם , חרדל דבש  זיגוגב, צלויה על הפלנצ'הבשר כבוש מניפת 

 ₪ 122                                                           ג"ר 300 איאנטריקוט ארגנטינ

 צ'ימיצ'וריופוטטוס מתובלים , סלט מוגש עם  אנטריקוט ארגנטנאי מיושן ,  

  חזה עוף במרינדה

 ₪ 68                              אורז מדגסקר, איולי שום ומחמציםמוגש עם  ,יםושום צלויבצל כבוש במרינדת דבש לימון 

  עראייס

 ₪ 68                  סלט עגבניות       ו ,פלפל חריף ,טחינה עם ותמוגשואפויות צלויות  .'להבפיתהובצל מטוגן בשר טלה 

 סינייה קצת אחרת

  ₪ 69                                             אפויה בזגזוג טחינה וצנוברים , ופלפלים בצל  עגבניותרוטב ב קציצות טלה 

   בורגר 899

 ₪ 59                                                  . תפו"א ובטטהצ'יפס מוגש עם ,   MWבמידת עשייה  הביסטרוהמבורגר 

 ₪ 10תוספת קורנדביף מעל:   5₪תוספות: בצל מטוגן / ביצת עין / פטריות מגיע עם : חסה, עגבניה, בצל ומלפפון חמוץ.    

 

 סלטצ'יק,  תפו"א אפוי , אורז מדגסקר ,  ציפס הבית , פוטטוס מתובלים      : תוספות

 



 

 

 

 

 

 

 

 תפריט ילדים 

 

  -בציפוי פירורי לחם וביסלי גריל שניצלונים

 ₪ 52אמיתי ומוכן במקום.  קטשופ ומיונז הכל תפו"א ובטטה, מוגשים עם צ'יפס

 

 –טריה וטעימה פסטה

 יה וטעימה יפסטה טר

 ₪ 52רוזה/ עגבניות /שמנת  רוטב: לבחירה

 

 

 -מרגריטה הביסטרו  פיצה 

 ₪ 52 עם מוצרלה ניתן להוסיף תירס או זיתים )או גם וגם( ללא תוספת תשלוםתוצרת הבית פיצה 

 

 

  ₪ 52   –בקר  המבורגר

 ליד תפו"א ובטטה איכותי עם צ'יפסבקר בשר גרם  110

 יה ומלפפון חמוץ ימוגש עם חסה ,עגבנ 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                       

 

 תפריט שתיה                                       

 . .ולא קשי פלסטיק שתיה מסחרית בבקבוקים נמכרתלא  899ביסטרו ב. 

 טבעיים

 ₪ 16                                גזר  

 ₪ 16          תפוח                      

 ₪ 16אשכולית                           

 ₪ 14        תפוז                        

 ₪ 14                      אננס          

 ₪ 14      חמוציות                      

 

 ם                    נקטרים ושתייה שאנחנו עושי

 

 ₪  11                 מהגינה גליליתה 

       /נענע/צמחים מרווה

 ₪ 12             נקטר מנגו           

 ₪ 12               נקטר תות בננה   

 ₪ 19    /אבטיח שייק לימונענע גרוס

 

 

 גזוז רבותי, גזוז

 ₪ 7תפוח/ענבים/פטל/לימונדה       

           -חצי סודה מושקעת

 ₪ 10    בזיליקום ולימוןעם מלפפון 

 

 

 

 

 שתיה חמה

 ₪ 12/14קטן כפול     הפוך קטן/ 

 14/16₪   גדול כפול  /הפוך גדול

 ₪ 12/14      גדולאמריקנו קטן/ 

 10₪     אספרסו קצר/ארוך      

 ₪ 12  קצר/ארוך   אספרסו כפול

 ₪ 11                         אילן

 ₪ 12        קנקן תה צמחים    

 ₪ 15             עם קצפת שוקו

 

 שתייה קרה

  ₪ 16     קפה קר עם קצפת     

  ₪ 16     שוקו קר עם קצפת    

 

 

 בירה מהחבית

 4.9% לאגר כהה מעודנת –עלמה 

 5.2%פרימיום לאגר בהירה  –פאטן ש

 ₪ 28                   חצי     

 ₪ 23                   שליש   
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 פבלובהגלידת 
 ₪ 27 מקלות מרנגאוכמניות ועם ביתית אמריקאית גלידה 

 

 אפוגאטו
 ₪ 18 עם אספרסו ביתיתגלידה 

 

 
 ₪ 45 הוופל של הבלגי

 יהימוגש עם גלידה ביתית וקצפת טר קינוח וופל בלגי תוצרת בית
 

 ₪ 36 קרם ברולה

 קרם וניל צרפתי בזיגוג סוכר דמררה
 

 ₪ 38 עוגת שוקולד חמה

 יהיקצפת טרגלידה ביתית  וגשת עםעוגת פאדג' חמה מ

 

 ₪ 36 פסיפלורה פטיסיירעוגת 

 יהיבזיגוג פסיפלורה טרמוגש עם קצפת ופסיפלורה  פטיסייר שוקולד לבןשכבות 

 

 ₪  38 סופלה אלפרדו

 מוגש עם גלידה ביתית וקצפת טרייה סופלה שוקולד עם ליבת שוקולד לבן

 

 ₪ 38 פאי תפוחים

 מוגש עם גלידה ביתית וקצפת טרייהפאי תפוחים קלאסי 

 



 ₪  36 קינוח טבעוני


