
בוקר אוליב _59 / זוגי _110
חביתה/ביצת עין/עין הפוכה/מקושקשת + 2 תוספות לבחירה, סלט בוקר, חומוס וטחינה, חציל קלוי ויוגורט, פטה, גבינת שמנת, 

זיתים, חמאת אריסה, חלבה, קונפיטורה, פלחי תפוז, לחם חם ופיתה זעתר עם שתיה חמה ומיץ טבעי לבחירה
תוספות לביצים: בצל מטוגן/עשבי תיבול/פטריות/גבינה צהובה

פריטטת תרד, עגבניות, בצל ופטה - בתוספת 10 / ניתן לבקש גם בשנדביץ� 38

צ'קצ'וקות
מוגש עם סלט בוקר, חריף טעים, זיתים, טחינה,

לחם טרי חם, קפה/מיץ טבעי לבחירה

שקשוקה _52 
ביצים ברוטב עגבניות, פלפלים ועשבי תיבול

מחבת שוק _59
ביצים ברוטב שקשוקה, חצילים, פלפלים

קלויים, פטה ורוטב עשבי תיבול

שקשוקה בחומוס _59 
ביצים ברוטב עגבניות ופלפלים בחומוס

צ	קצ	וקת בשר _59  
ביצים, קבבונים ובצלים מקורמלים

ברוטב עגבניות ופלפלים

פופאי (טבעוני) _59 
רוטב עגבניות ופלפלים, גרגירי חומוס, פטריות,

בצל מקורמל, תרד, והמון עשבים

בוקר טוב
מוגש עם קפה/מיץ טבעי לבחירה

סיבוב בחסקה _42 
לחם חם ממולא עם פלפלים וחציל קלויים, פטה וזיתי קלמטה

קרואסון מפנק _32
עם ביצה מקושקשת, עגבניה ושמנת - טעים!

שנדביץ	 בורקה _38 
בורקס צאן, עגבניה, מלפפון חמוץ וטחינה ליד

סבאח אל קריספי _52 
גבינת ג'יבנה בקדאיף פריך, תרד ובצל מוקפצים,

ביצת עין ורוטב יוגורט

גוד מורנינג תל אביב _52 
לחם קלוי, סלמון מעושן, קרם שמנת וביצת עין

מוגש עם טוגני הבית ופטריות מוקפצות

ירושלים _42 
טוסט בייגלה ירושלמי עם צהובה, פטה, שמנת, זיתים, זעתר ועגבניה

כריכונים של בוקר _26 
חביתה / פטה / צאן / ירקות בגריל

מוזלי _38
יוגורט, פירות טריים, גרנולה, תמרים לחים, צימוקים ודבש תמרים

קפה ומאפה _22/24
חמאה / שוקולד / קינמון / גבינה / שקדים / בחושה גזר
שמרים שוקולד / לחם קלוי עם חמאה וריבה / מאפה מלוח

כנאפה מושלמת _38  
קדאיף קריספי, גבינת ג'יבנה, מנגו ותמרים 

מחמסים
מוגש עם חריף טעים, זיתים, טחינה, ופיתות חמות

חומוס הבית _29 
חומוס עם פלאפל תרד ביתי  _38

חומוס עם פטריות ובצל מוקפצות _36
חומוס אנטריקוט ובצלים מקורמלים _42

SHAKE & SQUEEZE

Local Menuביסטרו ישראלי

שייקים _26
סורבה אננס. מלון. תות
תות. אננס. מיץ תפוזים
פסיפלורה. מנגו. חלב
תות. בננה. תמר. חלב

רק בריאות: בננה. תמר. אגוזים.
דבש. טחינה גולמית. חלב שקדים
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סחוָטרי בריא
גזר. ג	ינג	ר. תפוח  _24/18

סלק. תפוח  _24/18
תפוז / גזר / תפוגזר  _18/14

גזר. ג	ינג	ר  _20/16
מלון. תפוח. נענע. דבש  _24/18

קפה ותה
הפוך                _15/12 
אספרסו/מקיאטו     _12/10 
אמריקנו                 _12 
קפה שחור                 _9
נס קפה             _12/10
שוקו חם/אגוזי לוז    _18/16
18_ מוקה 
תה/תה נענע          _12/10

תה ג�ינג�ר, לימון, נענע
 16_ ודבש  
חליטות צמחים            _18
צ'אי לאטה מסאלה      _18
סחלב/פיסטוק       _20/18

משקאות קרים
לימונענע גרוס        _22/18
תה לימון נענע קר            _12
אשכוליות                _12
12_ לימונדה     

מוגזים                   _12 
11_ מינרלים              
13_ פרייר           
סאן פלגרינו              _26
אייס קפה             _22/16
קפה קר                       _16
אמריקנו קר                 _12
מילקשייק וניל/שוקולד    _18

חלב שקדים/סויה           _2 



Local Bistroביסטרו ישראלי

SHAKE & SQUEEZE

Olive Morning _59 / For 2 Persons _110
Eggs of choice with 2 toppings served with Small salad, hummus & tahini, feta cheese, olives, cream cheese, roasted eggplant

and yogurt, arisa butter, halva, jam, orange wedges, hot bread and pita with za'atar, Hot drinks & natural juice
 Eggs topping: fried onions/herbs/mushrooms/yellow cheese

Frittata with Spinach, tomato, onion and feta cheese + 10 NIS / also as Sandwich – 38 NIS

Good Morning
served with coffee/natural juice of your choice

Hasake _42
 hot bread stuffed with feta cheese, roasted

peppers, roasted eggplant and kalamata olives

Croissant Delight _32
Scrambled egg with tomatoes and creamcheese

Burekas Sandwich _38
goat cheese burekas, tomatoes, pickles and tahini

Sabah al - Crispy _52
jibne cheese with crispy kadaif. spinach and onion,

topped with sunny side up egg and yogurt sauce

Good Morning Tel Aviv _52
toasted bread, smoked salmon, cream cheese and sunny

side up egg, served with tossed potatoes and mushrooms

Jerusalem _42
toasted jerusalem bagel - yellow and feta cheese,

cream cheese, olives, hyssop and tomato

Mini Sandwich _26
omelette/fetta cheese/goat cheese/grilled vegetables

Muesli _38
yogurt, fresh fruit, granola, damp dates, raisins & honey

Coffee and Pastry _22/24
butter | chocolate | cinnamon | cheese | almonds

chocolate yeast | carrot | salty pastry | bread & butter

The Perfect Kanafa _38
crispy kadaif, jibana, mango & dates

Hummus & Friends
served with delicious spicy, olives,

tahini and hot pita bread

house hummus _29
hummus and fresh home made falafel _38

hummus with toased mushrooms and onions _36
hummus entrecote & caramelized onions _42

Shakshuka’s
served with salad, tasty spicy, olives, tahini, 
hot bread, coffee/natural juice of your choice

Shakshuka _52
 eggs in tomato sauce and peppers

Market Pan _59
 eggs in shakshuka sauce, eggplant, roasted 

peppers, feta cheese and herbs

Shakshuka with Hummus _59
eggs in tomato sauce and peppers in hummus

Meat Shakshuka _59
eggs, kebabs, caramelized onions in tomato sauce 

and peppers

Popeye (vegan) _58
tomato and peppers sauce, mushrooms,onions, 

spinach, chickpeas and lots of herbs

Smoothies _26
Melon. Pineapple. Strawberry Sorbet

Strawberry.pineapple.orange Juice

Passhion Fruit. Mango. Milk

Strawberry. Banana. Dates. Milk

Health Only: Banana. Dates. Nuts. Honey.
Tahini. Almond Milk

Squeeze Juice
Carrot. Ginger. Apple  _18/24

Beets. Apple  _18/24
Orange / Carrot / Mixed  _14/18

Carrot. Ginger  _16/20
Melon. Apple. Mint. Honey _18/24
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Cold Drinks
Lemonade Mint Frappe   _18/22
Home Made Mint Iced Tea   _12
Grapefruit      _12
Lemonade       _12
Soft Drinks                     _12
Minerals          _11
Perrier       _13
San Pelegrino              _26
Ice Coffee                  _16/22
Cold Coffee                     _16
Cold Americano       _12
Chocolate/Vnilla Milkshake _18
Soy / Almond Milk        _2

Coffee & Tea
Cappuccino           _12/15
Espresso/Macchiato _10/12
Americano               _12
Black Coffee              _9
Ness Coffee         _10/12
Hot Chocolate / huzelnuts _16/18

Mocca _18
Tea / Mint Tea       _10/12
Ginger, Lemon, Mint
And Honey Tea                  _16
Hebal Tea             _18/20
Chai Latte Masala     _18
Saleb / Pistachio      _18/20



The Perfect Kanafa / 38 /  כנאפה מושלמת
קדאיף קריספי, גבינת ג'יבנה מנגו ותמרים
crispy kadaif, jibana, mango & dates

Typical Israeli Biscuit Cake / 34 / עוגת ביסקוויטים
שכבות ביסקוויטים, קרם וניל ושוקולד קריספי בציפוי גנאש שוקולד

layers of biscuits vanilla cream with crispy chocolate
topped with delicate milk chocolate ganache

Chocolate Fudge / 34 / פאדג' שוקולד
עוגת שוקולד חמה (ללא קמח) מלאה בשוקולד וגלידת וניל

hot chocolate cake (without our) full of chocolate
served with vanilla ice cream

Baked Cheesecake / 34 / עוגת גבינה אפויה
כי אי אפשר לשכוח זיכרונות ילדות...

you can not forget your childhoood...

Caution Addictive! / 34 / !זהירות ממכר
פאי שיבולת שועל עם קרם שמנת עשיר וגלידת וניל

baked crack pie with rich cream & vanilla ice cream

Halva Parfait / 38 / פרפה חלבה טבעוני
על מצע שוקולד קריספי בציפוי שומשום שחור ולבן

halva parfait on a bed of crispy chocolate coated with
white & black sesame seeds

Apple Tart / 34 / טארט תפוחים
פלחי תפוחים אפויים בקרמל מונחים על מצע של בצק פריך וגלידת וניל

baked apple slices in caramel on a bed of crispy pastry

Flavored Halva Cubes / 24 / קוביות חלבה בטעמים
חלבה נימוח בפה מכאמל באבו גוש
seseame halva from abu gosh

Fruit Salad / 34 / פלטת פירות
מבחר פירות העונה טריים וחתוכים

variety of fresh locally grown sliced fruit

הפוך                  _15/12 
Cappuccino

אספרסו/מקיאטו    _12/10
Espresso/Macchiato

אמריקנו                _12
 Americano

תה                   _10
Tea

תה נענע                   _12
Mint Tea

חליטת צמחים         _18
Herbal Tea

תפריט קינוחים

H o t  D r i n k s  • ם   י מ ח ת  ו א שק Dמ i g e s t i f  • ף  י ט ס 	 ז ד

ייגרמייסטר              _16
Jagermeister

לימונצ‘לו                _16 
Limoncello

שרטרז ירוק/צהוב       _19
Green/Yellow Chartreuse

פרנה ברנקה              _16
Fernet Branca

36_             VS קורווזיה
Courvoisier VS



BUSINESS

ראשונות
משהו לנגב איתו לאפה עם דואה מצרית, טחינה וזיתים                 _12

קרפצ'יו                                                                    _38 
פרוסות פילה בקר, טאבולה, סלסת פלפלים,

עשבי תיבול, חומץ בלסמי ופרמז'ן   

סלט טאבולה                                                              _26 
טאבולה בורגול ועשבי תיבול, מלפפון, עגבניה, פטה

תרד חי, סלק, דואה מצרית 

אנטי פסטי תערובת של ירקות קלויים עם טחינה                   _36/18

מרק היום שאל את המלצר                                            _28/16

החציל הצלוי                                                          _36/18
על צנימים עם טחינה, שמן זית, מיץ לימון, בצל סגול ופטרוזיליה

ברוסקטה אנטריקוט                                                  _46/23
רצועות אנטריקוט ובצלים מקורמלים על ברוסקטה עם איולי שום

קפרזה                                                                _36/18
קוביות פטה, פסטו, עגבניות שרי, זיתי קלמטה וטוסטונים

 29/16_ חומוס הבית                                                          
חריף טעים, זיתים, טחינה, ופיתות חמות

חומוס פטריות עם בצלים מוקפצים                                       _36 

חומוס בשר                                                                _42
עם חתיכות אנטריקוט עסיסי ובצלים מקורמלים

חומוס עם פלאפל תרד ביתי                                               _38
חריף טעים זיתים טחינה פלאפל ביתי ופיתות חמות

ג'מבו פלאפל סלט עגבניות, טחינה ירוקה וחריף                        _38 

שנדוויצ	ים
שווארמת אנטריקוט                                                       _48

בצל מטוגן, איולי חרדל, עגבניה, חסה, חמוצים וטוגנים

כריך עוף                                                                  _44
איולי חרדל, סלסת פלפלים, חסה וטוגנים

סיבוב בחסקה                                                              _42
לחם חם ממולא בפלפלים וחציל קלויים, פטה וזיתי קלמטה

ירושלים                                                                   _42
טוסט בייגלה ירושלמי עם צהובה, פטה, שמנת, זיתים, זעתר ועגבניה

חביתה ממולאת בתרד, עגבניה, בצל ופטה                               _38
עם שמנת ורוקט

סלמון מעושן                                                               _42
עם שמנת צנונית עגבניה מלפפון וחסה

אנטיפסטי - ירקות קלויים, פסטו ורוקט                                  _42

סלטים וירוקים  
קצוץ קטן                                                             _36/16

עגבניה, מלפפון, צנונית, בצל סגול, פטרוזיליה, נענע,
שמן זית ולימון

 42_ לחם מדורה                                                                
לחם בגריל, עגבניות ובצלים צלויים, פלפל קלוי,

פלפל חריף, פסטו ומלא טחינה 

סלטון                                                                      _52
טאבולה בורגול ועשבי תיבול, מלפפון, עגבניה, פטה,

תרד חי, סלק, דואה מצרית

52_ קינואה ועדשים שחורות                                                   
עלים ירוקים, עגבניות, מלפפון, בטטה, סלק, אגוזים, נענע,

טחינה שמן זית ולימון

שוק הכרמל                                                                _49
ירקות חתוכים גס, זיתים, גבינת פטה, פיתה עם דואה מצרי,

שמן זית ולימון

סלט קוקו                                                                  _52 
חזה עוף בגריל, תפו"א ופטריות צרובים במחבת,

עלים ירוקים ושרי בוינגרט חרדל
................................................................................

תוספת לחם חם _8  / תוספת נתחי עוף צלוי _10

עיקריות
יפו בוגרשוב                                                                                    _68 

שווארמת אנטריקוט ובצל מוגשת על מג'דרה, סינייה חציל ועגבניות שרי צלויות

 56_ פנה בולונז ים תיכוני                                                                          
קבבונים, בצלים מקורמלים ברוטב עגבניות ופלפלים

קבב טלה                                                                                       _62
פיתה עירקית, סלט עגבניות פיקנטי, טחינה וירוקים 

חזה עוף                                                                                        _54
צלוי בגריל עם עשבי תיבול ועגבנייה צלויה + תוספת לבחירה

סטייק פרגית                                                                                   _64
פרגית עסיסית עם בצלים צלויים + תוספת לבחירה

שניצל כמו של השכנה                                                                         _54
מוגש עם תוספת לבחירה

המבורגר/צ'יזבורגר                                                                       _59/54
רוטב הבית, בצל מטוגן, עגבניה, חסה, חמוצים וטוגנים

סטייק אנטריקוט                                                                               _86
מוגש לצד תרד מוקפץ עם בצל ועגבניות שרי + תוספת לבחירה

פילה דניס                                                                                      _86
אפוי בתנור עם תערובת דואה, סלט טאבולה, עגבניות שרי צלויות ובצל במדורה

פילה סלמון                                                                                     _68
צלוי בגריל, בצל במדורה, עגבניה צלויה, רוטב עשבי תיבול + תוספת לבחירה

  54_ פלאפל בורגר                                                                                   
טחינת עשבים כתושים וסלסת פלפלים, עגבניה, בצל סגול, חסה וטוגנים

מחבת חמה                                                                                       _52
קינואה מוקפצת בשמן זית עם בטטה צלויה, תרד, פטה, אגוזים וצימוקים

 52_ ערוגת הגינה                                                                                   
המון ירקות צלויים בפסטו עשבים, מג'דרה בורגול, עדשים וטחינה

רביולי גבינות                                                                                   _52
ברוטב שמנת ועגבניות שרי

פנה תל אביבי                                                                                   _48
תרד, שרי, גרגרי חומוס, שום ושמן זית

פנה בטטה/פנה פטריות                                                                        _48
מעט שמנת, אגוז מוסקט ופרמז'ן

.............................................................................................

התוספות שלנו  _16
מג'דרה של בורגול ועדשים / תרד מוקפץ עם שרי, בצל סגול ושמן זית 

טוגני אוליב / פירה תפו�א / סלט קצוץ

.............................................................................................

ילדודס* _38

עסקיות צהריים במחיר מנה עיקרית
•

מנה ראשונה לבחירה
סלט קצוץ קטן / מרק היום / חומוס הבית / פלאפל / החציל הצלוי

קפרזה / אנטי פסטי / סלט טבולה / קרפצ'יו (בתוספת ₪18)

•

שתייה לבחירה
תה קררר / לימונדה / אשכוליות / מים מינרלים / סודה

קפה / תה

......

עסקיות מוגשות בימים א� - ה� בין השעות 12:00 - 16:00

מנה טבעונית

טוסט צהובה ועגבניה / שניצלונים וצ'יפס / פסטה שמנת / פסטה עגבניות
מוגש עם לימונדה / פטל

* ילדים עד גיל 10

Local Bistroביסטרו ישראלי



כנאפה מושלמת  _38 
קדאיף קריספי, גבינת ג'יבנה מנגו ותמרים

עוגת ביסקוויטים _34
שכבות ביסקוויטים, קרם וניל ושוקולד קריספי 

בציפוי גנאש שוקולד

פאדג' שוקולד _34
עוגת שוקולד חמה (ללא קמח) מלאה בשוקולד 

וגלידת וניל

עוגת גבינה אפויה _34
כי אי אפשר לשכוח זיכרונות ילדות...

טארט תפוחים _34
פלחי תפוחים אפויים בקרמל מונחים על מצע

של בצק פריך וגלידת וניל

זהירות ממכר! _34
פאי שיבולת שועל עם קרם שמנת עשיר

וגלידת וניל

פרפה חלבה טבעוני _38
על מצע שוקולד קריספי בציפוי שומשום שחור ולבן

קוביות חלבה בטעמים _24
עחלבה נימוח בפה מכאמל באבו גוש

פלטת פירות _34
מבחר פירות העונה טריים וחתוכים

DESSERTS

קפה ותה
 15/12_ הפוך                

אספרסו / מקיאטו                 _12/10 

 12_ אמריקנו                 

קפה שחור                          _9

נס קפה                      _12/10

 18_ מוקה                

שוקו חם / אגוזי לוז             _18/16

תה / תה נענע                  _12/10

תה ג�ינג�ר, לימון, דבש ונענע       _16 

18_ צמחים             חליטות 

צ'אי לאטה מסאלה                     _18

סחלב / פיסטוק                     _20/18

חלב שקדים / סויה                        _2

משקאות קרים
22/18_ גרוס         לימונענע 

תה לימון נענע קר                         _12

12_ אשכוליות                

12_ לימונדה     

 12_ מוגזים                   

11_ מינרלים                   

13_ פרייר                     

26_ פלגרינו                  סאן 

22/16_ קפה                 אייס 

קפה קר                             _16

אמריקנו קר                        _12

מילקשייק וניל / שוקולד              _18 

שייקים _26

סורבה מלון. אננס. תות

תות. אננס. מיץ תפוזים

פסיפלורה. מנגו. חלב

תות. בננה. תמר. חלב

רק בריאות: בננה. תמר. אגוזים.
דבש. טחינה גולמית. חלב שקדים

סחוָטרי בריא

גזר. ג	ינג	ר. תפוח  _24/18

סלק. תפוח  _24/18

תפוז / גזר / תפוגזר  _18/14

גזר. ג	ינג	ר  _20/16

מלון. תפוח. נענע. דבש  _24/18

מרגריטה קפואה בטעמים _39
אננס / לימון / תות

בוגרשוב ירוק _36
בזיליקום. ג�ין. ליים

  וודקה מיול _39
וודקה. ליים. בירה ג�ינג�ר

ערק קלאסי _29
עם אשכוליות אדומות ונענע

קפירינייה _34

מוחיטו _34

אפרול שפריץ _32

110  29

128  32

110  29

110  30

128  32

128  32

110  29

128  32

128  32

מבעבעים/רוזה

פרוסקו, גנציה

יין לבן יבש מבעבע

נטופה דומיין, רוזה

יינות לבנים

עמק האלה, סוביניון בלאן

פרחוני ואצילי. בלנד מושלם להפגת ימי הקיץ

בלו פיש

גוורץ חצי יבש בניחוח פירות טרופיים והדר

עמק האלה, שרדונה

גוף בינוני ועגלגל בעל סיומת ארוכה

מונטיפיורי לבן

יין יבש, עשיר ופירותי בעל סיומת רעננה

יינות אדומים

אמפורה, קברנה סוביניון

יקב הבית! פירותי, עשיר ומלא טעם

מונטיפיורי אדום, מלבק - שיראז - פטיט סירה

בלנד ים תיכוני עשיר ומרענן בארומת פרי אדום

עמק האלה, מרלו

עשיר ורב שכבתי בעל טעמים מרוכזים ומאוזנים

יין החודש

שאלו את המלצר

30   15
32   16
32   16
44   22
38   19
32   16
44   22
44   22
36   18
36   18
 -    16
 -    16
36    -
 -    16
 -    19

אלכוהול

ערק
קמפארי

וודקה רוסקי סטנדרט
גריי גוס

ג�ין בומביי
ג�יימסון

ג�ק דניאלס
ג�וני ווקר שחור

קווארבו
קפטן מורגן ספייס

ייגרמייסטר
פרנה ברנקה
vs קורווזיה

לימונצ�לו
שרטרז ירוק/צהוב

30   25
33   28  

בירות מהחבית

גולדסטאר
הייניקן

A l c o h o l  • ל  ו ה ו כ ל Cocktailsא  • ם  לי י קוקטי V i n o  • ת  ו נ י י

O l iv e  B a r   • ו  נ ל ש ר  ב ה מ

30    -
25    -
29    -
28    -
30    -

בירות-בקבוק

מלכה אדומה

מכבי 7.9
קורונה

סטלה ארטואה
Blue Moon

הרכיבו את המשקה בטעמים האהובים עליכם!



Local Bistroביסטרו ישראלי

Sunday-Thursday from 12:00 to 16:00

Appetizers
Our Special Bread                                                  _12
egyptian spice on iraqi pita, tahini and olives

Carpaccio                                                              _38
beef llet, bulgur, peppers salsa, herbs,
balsamic vinegar and parmesan (business lunch extra 18 nis)

Tabula Salad                                             _26
tabula bulgur and herbs, feta cheese, fresh
spinach, beets, egyptian doa

Anti Pasti assorted grilled vegetables with tahini       _18/36

Soup Of The Day ask your waiter                                 _16/28

The Roasted Eggplant                                                _18/36
tahini, olive oil, lemon juice, purple onion, parsley

Entrecote shawarma on bruschetta                   _23/46
with carmelized onions and garlic aioli

Caprese        _18/36
fetta cheese, pesto, cherry tomatoes, kalamata olive
and toasted bread

House Hummus                                                      _16/29
tasty spicy, olives, tahini, and hot pita

Hummus & Mushrooms                                                           _36
toased mushrooms and onions

Hummus & Meat Shawarma                                           _42
tasty spicy, olives, tahini
and hot pita

Hummus Falafel                                                        _38
homemade spinach Falafel with hummus and tahina

Jumbo Falafel                                                         _38
tomato salad, green tahini and spicy sauce

Salads & Greens
Israeli chopped salad                                          _16/36
tomato, cucumber, radish, red onion, parsley,
mint, olive oil and lemon juice

Bonre Bread                                             _42
grilled bread, grilled tomatoes and onions,
roasted peppers, hot pepper and tahini

Tabula Salad                                             _52
tabula bulgur and herbs, feta cheese, fresh
spinach, beets, egyptian doa

Quinoa and black lentils                                           _52
green leaves, tomato, cucumber, sweet potatoes, nuts,
mint, tahini, olive oil and lemon

Carmel Market                                                        _49
sliced vegetables, olives, pita, za'atar,
feta cheese, olive oil and lemon

Kuku Salad                                                             _52
grilled chicken breast, potatoes and mushrooms burned
in a pan, green leaves and sherry tomatoes, in mustard
vinaigrette

...............................................................

Hot Bread  _8  /  Grilled Chicken  _10

Main course
Jaffa Bugrashov                                                                                  _68
entrecote shawarma and onions on majadra, grilled eggplant & roasted cherry tomatoes

Lamb Kebab                                                                                         _62
Iraqi Pita Spicy tomato salad, tahini and green tahini

Grilled Chicken Breast                                                                         _54
with herbs and roasted tomato + side dish

Mediterranean Spring Chicken                                                                _64
roasted with grilled fried onions + side dish

The Neighbor's Schnitzel                                                                       _54
served with a side dish

Mediterranean Bolognese Pene                                                                _56
kebabs, caramelized onions in tomato sauce and peppers

Hamburger / Cheeseburger                                                                 _54/59
home sauce, red onion, tomato, lettuce, pickles and fries

Entrecote Steak                                                                                  _86
spinach stir fried with cherry tomatoes and red onoions + side dish

Sea Bream Fish Fillet                                                                          _86
Baked in an oven with a Egyptian spice, tabule salad and roasted cherry tomatoes

Salmon Fillet                                                                                     _68
grilled, onions in the re, roasted tomatoes, herb sauce + side dish

Falafel Burger                                                                                    _54
crushed chickpeas with herbs and peppers, tomatoes, red onions, lettuc & fries

Hot Pan                                                                                             _52
quinoa stir fried in olive oil with roasted sweet potato, spinach, feta cheese,
nuts and raisins

The Vegan bulgur and lentils tossed with grilled vegetables and herb pesto       _52

Cheese Ravioli with cream and cherry tomatoes Sauce                                   _52

Tel Avivian Penne Pasta spinach, cherry, chickpeas, garlic and olive oil          _48

Sweet Potato/Mushroom penne a little sweet cream, nutmeg and parmesan          _48

In Bread
Entrecote Sandwich                                                 _48
fried onions, mustard aioli, tomato, lettuce, pickles & fries

Grilled Chicken Sandwich                                         _44
mustard aioli, peppers, lettuce and fries

Hasake                                                                 _42
hot bread stuffed with feta cheese, roasted peppers,
roasted eggplant and kalamata olives

Jerusalem                                                            _42
toasted Bagel, yellow and feta cheese, cream cheese,
olives, hyssop and tomato  

Omelet lled with spinach, Tomato, onion and feta         _38
with cream cheese and rochett

Smoked Salmon With Cream Cheese                                _42
with radish, tomato, cucumber and lettuce

Anti Pasti asdorted grilled vegetables with tahini         _42

Olive KIDS*  _38
toast with cheese & tomato / schnitzel & fries / pasta with cream or tomato sauce.
served with lemonade / raspberry

* kids under 10 year

BUSINESS

..........................................................................................................

Side Dishes  _16
majadra, bulger & lentils / home fries / chopped salad / mash potatoes

/ spinach stir fried with cherry tomatoes, purple onions
..........................................................................................................

Vegan Dishes

AT THE COST OF A MAIN COURSE
•

First Course of Choice
 Chopped salad / House hummus / Soup / Anti Pasti / Caprese

Falafel / The Roasted Eggplant / Tabule Salad / Carpaccio +18 nis

•
Soft / Hot Drink of Choice

Ice Tea / Lemonade / Grapefruit / Minerals / Soda

Tea / Coffee

......



DESSERTS

29   110

32   128

RED WINES

Amphorea, Cabernet Sauvignon

rich fruity house wine full of avor

Monteori Red, Malbec-Shiraz-Petite Sirah

refreshing mediterranean blend of red fruit

Ella Valley, Merlot

concentrated & multi-layered with balanced avors

Wine Of The Month

ask your waiter

29   110

32   128

32   128

25   30

28   33

DRAFT BEER

Goldstar

Heineken

-    30

-    25

-    29

-    28

-    30

BEER BOTTLE

Malca Adoma

Maccabi 7.9

Corona

Stella Artois

Blue Moon

15   30

16   32

16   32

22   44

19   38  

16   32

22   44

22   44

18   36

18   36

16    -

16    -

-    36

16    -

19    -

CHEERS

Arak

Campari

Absolut Vodka

Grey Goose

Gin Bombay

Jameson

Jack Daniel’s

Jhonny Black

Cuervo

Captain Morgan Spice

Jagermeister

Fernet Branca

Courvoisier VS

Limoncello

Green/Yellow Chartreuse

Frozen Margarita _39

Pine Apple / Lemon / Strawberry

Green Bugrashov _36

Bazil. Gin. Lime

Moscow Mule _39

Vodka. Ginger Beer. Lime

Classic Arak _29

Red Grapefruit and Mint

Caperinia _34

Mojito _34

Aperol Spritz  32

BUBBLES/ROSE WINE

Prosecco, Gancia
dry white sparkling wine

Domaine Netofa, Rose

29   110

30   110  

32   128  

32   128

Coffee & Tea

Cappuccino           _12/15

Espresso/Macchiato _10/12

Americano               _12

Black Coffee                    _9

Ness Coffee                      _10/12

Hot Chocolate/Hazelnut  _16/18

Mocca                      _18

Tea / Mint Tea                 _10/12

Ginger, Lemon, Mint

and Honey Tea                  _16

Hebal Tea                   _18/20

Chai Latte Masala                  _18

Saleb/Pistachio            _18/20

Soy/Almond Milk          _2

Cold Drinks

Lemonade Mint Frappe           _18/22

Home Made Mint Iced Tea             _12

Grapefruit      _12

Lemonade       _12

Soft Drinks                     _12

Minerals                     _11

Perrier                   _13

San Pelegrino              _26

Ice Coffee                  _16/22

Cold Coffee                     _16

Cold Americano                     _12

Chocolate/vanilla Milkshake      _18

O l iv e  B a r

A l c o h o l C o c k t a i l sV i n o

Smoothies _26
Melon. Pineapple. Strawberry Sorbet

Strawberry.pineapple.orange Juice

Passhion Fruit. Mango. Milk

Strawberry. Banana. Dates. Milk

Health Only: Banana. Dates. Nuts.
Honey. Tahini. Almond Milk

Squeeze Juice

Carrot. Ginger. Apple  _18/24

Beets. Apple  _18/24

Orange / Carrot / Mixed  _14/18

Carrot. Ginger  _16/20

Melon. Apple. Mint. Honey _18/24

 The Perfect Kanafa  _38
crispy kadaif, jibana, mango & dates

Typical Israeli Biscuit Cake  _34
layers of biscuits vanilla cream with crispy 

chocolate topped with delicate milk
chocolate ganache

Chocolate Fudge  _34
hot chocolate cake (without our) full of 
chocolate served with vanilla ice cream

Baked Cheesecake
you can not forget your childhoood...

Apple Tart  _34
baked apple slices in caramel on a bed

of crispy pastry

Caution Addictive!  _34
baked crack pie with rich cream &

vanilla ice cream

Flavored Halva Cubes  _24
seseame halva from abu gosh

Halva Parfait  _38
halva parfait on a bed of crispy chocolate 

coated with white & black sesame seeds

Fruit Salad  _34
variety of fresh locally grown sliced fruit

MAKE YOUR OWN COMBINATION

WHITE WINES

Ella Valley, Sauvignon Blanc

oral & noble perfect blend for summer days

Blue Fish

gevutrz semi-dry citrus and tropical fruit scent

Ella Valley, Chardonnay

medium and round body with the long nish

Monteori White

rich dry wine fruit tea with fresh nish


