
Become a BLOOMSFAMILY member 
and get 10% discount 
on every visit to our pubs*

הצטרפו למועדון החברים שלנו
BLOOMSFAMILY ותזכו ל- 10% 

הנחה בכל ביקור*

molly-blooms.com Facebook Us Molly Bloom's חפשו אותנו בפייסבוק: מולי בלומס הירקון  

Sandwiches 

IRISH BRAN BREAD & BUTTER - 19 Nis
PICKLES – 15 Nis

HOMEMADE SOUP OF THE DAY
(in winter) - 33 Nis

CHEF’S GOULASH SOUP (in winter) - 43 Nis
SALMON CARPACCIO – 41 Nis

Option – with Parmesan +5 Nis

MEAT PLATTER – 52 Nis
Cabanos, Roast Beef & Sujuk

SAUSAGE – 41 Nis
A lamb or beef sausage with sauerkraut 

MINI HAMBURGER - 33 Nis
100% pure beef burger with lettuce and tomato

Option – with cheese +5 Nis 

BREADED CHICKEN PIECES - 43 Nis
In a beer batter and bread crumbs. Served with 

Guinness mayo and chips

BEETROOT CARPACCIO - 37 Nis
served with parmesan on side 

BELFAST POTATOES - 35 Nis
Deep fried potato wedges 

with chipotle beans and chimichurri 

CHIPS - 29 Nis
EDAMAME (Soya Beans) - 34 Nis

 ₪ 55 כריך עוף בג'בטה – 
עם מיונז קארי, חסה ועגבנייה 

₪ 7 אופציה: עם צ‘יפס + 
 ₪ 57 כריך רוסטביף ביתי בג'בטה – 

עם מיונז קארי.  
₪ 7 אופציה: עם צ‘יפס + 
₪ 43 טוסט גבינה – 

עם עגבניה ובצל 

כריכים

NOT INCLUDING SERVICE 

MOLLY BLOOM’S 
APPLE PIE - 44 Nis
Homemade recipe with Granny Smith 
apples, cinnamon and Bailey's custard

Chocolate Mousse - 31 Nis
With whipped cream
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פאי תפוחים אירי  - 44
מתכון ביתי עם תפוחי גרני סמית', 

קינמון ורוטב בייליס

מוס שוקולד  - 31 ₪ 
שוקולד מוקצף עם עיטור קצפת 

מתוקה

ם
חי

קינו

לא כולל שירות|אין כפל מבצעים

לחם סובין אירי וחמאה מתובלת- 19 ₪ 
חמוצים – 15 ₪ 

מרק היום ביתי (בחורף)  - 33 ₪ 
מרק גולש של השף (בחורף)  - 43 ₪

קרפצ'יו סלמון  – 41 ₪
עם גבינת פרמזן + 5 ₪
פלטת בשר – 52 ₪
רוסטביף, סו ג'וק וקבנוס

נקניקייה – 41 ₪
נקניקיית טלה או בקר עם כרוב כבוש

המבורגר 100 גר'  - 33 ₪ 
%100 בשר בקר טרי וטחון במקום 

מוגש עם חסה ועגבניה
עם גבינה + 5 ₪ 

שניצלונים  - 43 ₪ 
רצועות עוף בבלילת בירה חמצמץ ופירורי לחם. 

מוגש עם צ'יפס ומיונז גינס  
קרפצ'יו סלק  - 37 ₪ 

עם שמן זית, מיץ לימון ועלי רוקט 
מוגש בתוספת גבינת פרמזן בצד

תפוחי אדמה בלפסט  - 35 ₪ 
פלחי תפו”א בטיגון עמוק עם שעועית צ’יפוטלה 

מעושנת וצ’ימציורי  
צ'יפס  - 29 ₪ 

אדממה  - 34 ₪ 

 with your Beer

Irish Breakfast - 69
FRIDAY & SATURDAY ONLY until 8pm
Irish Lamb Sausage, two fried eggs, grilled 
tomato, potato wedges, toast and herb butter 

69 ש"ח ארוחת בוקר אירי - 
20:00 ימי שישי ושבת עד השעה 

ן, עגבניה צלויה,  נקניקיית טלה עם שתי ביצי עי
פלחי ת"א, צנימים וחמאה מתובלת 

CHICKEN SANDWICH (Ciabatta)- 55 Nis
curried mayo

Option – with chips +7 Nis 

HOMEMADE ROASTBEEF 
SANDWICH (Ciabatta) - 57 Nis
With curried mayo. 

Option – with chips +7 Nis 

TOASTED CHEESE SANDWICH - 43 Nis
With tomato & onion. something Light משהו קל

Kids Menu - 37 Nis
(up to the age of 12)
HAMBURGER (100gr) / BREADED CHICKEN 
PIECES + CHIPS + GRAPE JUICE

37 ש”ח מנות ילדים - 
(12 (עד גיל 
100 גר’ בתוספת צ’יפס ומיץ ענבים  המבורגר 
שניצלונים בתוספת צ’יפס ומיץ ענבים 
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 עם הבירה

SPECIALS
 Please ask about our daily

ספיישלים
שאלו על הספיישלים היומיים שלנו 



CHICKEN SALAD - 55 Nis
Marinated chicken breast, lettuce, 

walnuts, orange zest, vinaigrette and 
Parmesan (on the side).  

ICEBERG SALAD – 53 Nis
With blue cheese, cherry tomatoes 

and sweet pecans.
Option: With Chicken Breast + 13 Nis

Salads

HOMEMADE HAMBURGER - 63 Nis 
100% freshly ground beef, lettuce, tomato, onion and chips

Option - with cheese + 6 Nis / with blue cheese + 9 Nis / with fried egg + 6 Nis

 / with Onion Confit + 6 Nis 

FISH & CHIPS - 65 Nis 
Beer battered sole, chips and tartar sauce. 

IRISH BEEF STEW - 73 Nis 
Beef and root vegetables slow-cooked in Guinness and served on a bed of 

mashed potato 

IRISH LAMB SAUSAGES - 67 Nis 
Gourmet Irish lamb sausages with mashed potato, 

Guinness sauce & sauerkraut. 

GUINNESS SAUSAGES - 67 Nis 
Molly Bloom's very special Beef Sausage with sautéed potatoes in a smoky 

gravy.  

SHEPHERD'S PIE - 59 Nis 
Ground beef and vegetables topped with mashed potato 

Option – with cheese + 7 Nis 

VEGETARIAN SHEPHERD'S PIE - 57 Nis
Spinach, cheese, soya & mashed potato 

Main Courses

 ₪ 63 המבורגר – 
בשר בקר טרי וטחון במקום מוגש עם ירקות וצ'יפס

₪ 6 9 ₪ / עם ביצת עין +  6 ₪ / עם גבינה כחולה +  עם גבינה צהובה + 

   ₪ 6 /עם ריבת בצל + 

65 ש"ח פיש אנד צ'יפס   - 
פילה דג בבלילת בירה מוגש עם צ'יפס ורוטב טרטר 

73 ש"ח קדירה אירית   - 
בשר בקר וירקות שורש מבושלים בגינס, על מצע פירה 

67 ש"ח נקניקיות טלה   - 
נקניקיות גורמה איריות מוגשות עם פירה 

ברוטב גינס וכרוב כבוש 

67 ש"ח נקניקיות גינס   - 
נקנקיות בקר ייחודיות למולי בלומס 

עם תפוחי אדמה תוצרת בית ורוטב מעושן 

 ₪ 59 שפרדס פאי  - 
קערת בשר וירקות טחונים מכוסה בפירה 

   ₪ 7 עם גבינה + 

57 ש"ח שפרדס פאי צמחוני   - 
תרד, סויה, גבינה ופירה 

מנות עיקריות

55 ש"ח סלט עוף - 
רצועות עוף קרות על מצע חסה עם אגוזים, 

גרידת תפוז ורוטב ויניגרט. 
מוגש עם גבינת פרמיזן בצד 

 ₪ 53 סלט אייסברג – 
עם עגבניות שרי, פקאן מתוק וגבינה כחולה. 

 ₪ 13 תוספת חזה עוף - + 

סלטים
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