
 

 תוספות Iלאפלאפה  Iאבנים  Iפיתה 
   לחם על                   צלחת+        

 מוגש בליווי צ'יפס

 58 46 46 42  פרגית על פלטה לוהטת
 נתחי פרגית, פטריות ובצל מקורמל 

 58 46 46 42    ירושלים זה כאן
 מעורב של עופות, בצל מקורמל ותערובת תבלינים מהשוק

 46 40 40  36     ג'יג'י
 שניצל תרנגולת, מטוגן בתבלין סודי

 48 42  42   38  ריקו בעשבים ארומטיים-קוקו
 חזה עוף במרינדה על הפלנצ'ה

 

 
 מוגש בליווי צ'יפס

 

 60 50 50 46   אונטריב לילה בטאבון
 בתערובת תבלינים ארומטיים

 54 44 44 42      קבב קבב
 בשר עגל משובח הנטחן במקום

 66 54 54 50    וכבש הודושווארמה 
 בתערובת תבלינים מהשוק

 44      עראייס
 צבעים בשר עגל בפיתה בטאבון וטחינה בשלושה

 54 46 46 42     מרגז טלה
 נקניקיות מרגז חצי חריפות

 68 64 64 56   אנטריקוט סלייסים
 ירקות קלויים וצי'מיצ'ורי

 88 82 82 80 גר'(  200) אנטריקוט פידלוט מיושן

 
 צ'יפס מוגש בליווי

 

 54 46 46 42    שווארמה סייטן
 בצל מקורמל ותערובת תבלינים מהשוק

 
54     44       44         42                                      לביבות זוקיני

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 12:00-16:00מוגש בין השעות  Iתפריט עסקיות צהריים 

 
 / לחמניה ללא גלוטן מוגש בלחמניית בריוש

 מלפפון כבושו חסה, עגבניה, בצל סגולעם 
 מוגש בליווי צ'יפס

 52גרם..................... 200המבורגר אנטריקוט 

 52גרם..................... 200המבורגר טלה ועגל 

 82גרם....... 400אנטריקוט  המבורגר קרניבור

 
 59ביונד מיט................................................... 

 ההמבורגרמעל 
. אבוקדו שח5פטריות  שח.8. אווז מעושן שח40. כבד אווז שח5ביצה עין 

 שח5איולי כמהין   שח.8מוצרלה טבעונית  שח.3בצל מטוגן . שח5
 
 

 
 עם כרוב כבוש, בצל בבירה ורטבים לבחירה מוגש בלחמניית בריוש

 מוגש בליווי צ'יפס
 

 32................................................נקניקית עוף

 38..............................................נקניקית בקר

 38...............................................נקניקית עגל

 

 

 
 

 12   / מוגזים.  משקאות קלים
 15    בירה שחורה . 

 15     בירה מיתוס.
 28 / 15      .     בירה מהחבית

 25   . אדוםרוזה / לבן /  ןיי כוס

 
 שח 25/  18צ'יפס 

 שח 29/  19צ'יפס בטטה 

 שח 29 / 19טבעות בצל 

 שח 46אורוגולה , קרם בלסמי, שמן כתית וקרפצ'ו פילה בקר

 שח 28, צ'ילי חריף מתוק פרחי כרובית בציפוי פריך

 שח 38בצ'ילי מתוק חריף ושומשום קלוי  סוכריות כנפי עוף

 

 
 מוגש עם פיתות

 35 .............................)צמחוני( חומוס אבו יעקוב 
חומוס, טחינה, גרגירי חומוס חמים, סלסה עגבניות, תבילה 

 פלפלים, ביצה קשה 

 29 .......................................)טבעוני( חומוס גלילי 
 תבילה פלפלים ושמן כתיתטחינה, גרגירי חומוס חמים, 

 42 פרגית................................................חומוס 
 נתחי פרגית, פטריות ובצל מקורמל

 MEAT ............................................. 42חומוס 
 בשר עגל קצוץ, תערובת תבלין מהשוק וביצת עין מעל

 

 תוספות בתשלום
 שח 3ביצה קשה 

 
 
 

 
 

נתחי עוף, כרוב, סלרי וחמוציות באיולי  סלט עוף אמריקאי
 שח 48 שומשום

, ירקות שוק, טחינה, גרגירי חומוס חמים, ביצה ופיתה סלט נדיר
 שח 34קריספי 

 

 תוספות בתשלום

 שח 15שח, אנטריקוט סלייסים  10עוף 
 

 

 תוספות בכריך
 בילה פלפליםטטחינה, מלפפון כבוש, בצל סגול, עגבניה, ת

 תוספות בתשלום
 .שח5פטריות  שח.8. אווז מעושן שח40. כבד אווז שח5ביצה עין 

  שח.8. מוצרלה טבעונית שח5אבוקדו 
 שח3בצל מטוגן 

 תוספות Iלאפלאפה  Iאבנים  Iפיתה 
 לחם על                   צלחת+        

 תוספות Iלאפלאפה  Iאבנים  Iפיתה 
 לחם על                   צלחת+        

*

 

*

 

טרם הזמנתך אנא יידע את הצוות באם הינך אלרגי למרכיב 
 אוכל כלשהו



 

 

 
  

French fries 18 \ 25 Nis 

Sweet potato fries 19 \ 29 Nis 

Onion rings 19 \ 29 Nis 

Beef Carpaccio, balsamic cream, olive oil and arugula 64  Nis 

Crust Cauliflower in sweet-spicy chili sauce 28 Nis 

Chicken wings in sweet-spicy chili sauce and sesame 38 Nis 

 

 

 

 
 

Chicken salad, chicken, cabbage, celery and cranberry in 

sesame aioli 48 Nis  

Amazing salad, market vegetable, tahini, hummus chickpeas, 

boiled egg and crispy pitta 34 Nis 

EXTRAS 

Chicken 10 Nis . entrecote slice 15 Nis 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Business lunch menu I served between 12pm – 4pm 
 

 

 
Served in brioche bread roll / Gluten free bread roll 

Lettuce, tomato, pickled cucumber & red onion 

Served with French fries 
 

Entrecote burgers 200gr………………………..…….. 52 
Lamb and veal burger 200 gr………………..…… 52 
Carnivore burger 400 gr………………………………… 82 

 
Beyond meat………………..……………………………………. 59 

On the burger 
Fried egg 5Nis . Smoked goose breast 8 Nis . Goose liver 40Nis 

Mushrooms 5Nis. Fried onion3 Nis  

 Avocado 5Nis . Veggie mozzarella 8Nis . Truffle aioli 5Nis 

 

 

 
Served in brioche bread roll 

Sauerkraut, onion in beer and sauces 
Served with French fries 

 

Chicken hot dog ........................................  32 
Beef hot dog ..............................................  38 
Veal hot dog ..............................................  38 

 
 

Cold drinks \ sodas     12 
Malt beer     15 
Mythos beer 330ml    15 
Draft beer        15 / 28 
Glass of wine     25 

 

 

  
Served with French fries 
 

Spring chicken on burning plat   42 46 46 58 
spring chicken slice with mushroom and caramelized onion 

Jerusalem is here   42 46 46 58 
chicken mix grill, caramelized onion and spices from the 
market 

JiJi     36   40   40  46 
fried Chicken schnitzel with secret spices 

Kukuriku in aromatic spices  38   42   42  48 
marinade chicken breast made on the plancha  

 

 
Served with French fries 

 

Aontrib stew in tabun oven  46 50 50 60 
with aromatic spices  

Kebab Kebab     42 42 44 54 
homemade kebab from premium veal meat 

turkey and lamb Shawarma   50  54 54 66 
With local spices  

Arayes     44 
beef kebab in pitta in tabun oven, served with tricolor tahini 

Merguez sausage    42 46 46 54 
Piquant Merguez sausage 

Entrecote slice     56 64 64 68 
roasted vegetable and chimichurri  

Aging feedlot entrecote (200gr) 80 82 82 88  

Served with French fries 
 

Seitan Shawarma   42 46 46 54 
Caramelized onion and mix spice 

Zucchini  Pancakes                                    42          44        44        54    

 served with Pitta bread 

Hummus Abu-Yaakov (vegetarian)…….. 35 
Hummus chickpeas, tahini, pepper tatbileh, tomatoes salsa, 

boiled egg  

Hummus glili (vegan).................................... 29 
Hummus chickpeas, tahini, pepper tatbileh and olive oil 

 

Hummus chicken...................................... 42 
Caramelized onion and mushroom 

Hummus MEAT.......................................... 42 
chopped meat with spices and fried egg 

EXTRAS 

boiled egg 3 Nis 

 
 

In the Sandwich 
Tahini, pepper tatbileh, pickled cucumber, red onion & 

tomatoes 

xtrasE 
Fried egg 5Nis . Goose liver 40Nis . Mushrooms 5Nis . Fried onion3 
Nis. Smoked goose breast 8 Nis. Avocado 5Nis . Veggie mozzarella 

8Nis 

Please let our team know if you have any food allergy prior placing your order 

 

Bread lafa  bread side dish 
Pitta Laf- oven  Plate+ 

Bread lafa  bread side dish 
Pitta Laf- oven  Plate+ 

Bread lafa  bread side dish 
Pitta Laf- oven  Plate+ 

 burgera with the purchase of * 

 

 hot dogwith the purchase of a * 

 


