בס"ד

תפריט
Menu
j cafe
מסעד ה חל בית כש ר ה למ הדרי ן

Appetizers | ...פתיחה בקטנה
Home Fries /הום פרייז

119

,קוביות תפוח אדמה מטוגנות
59 בתיבול רוטב צ'ילי *תוספת גבינה

Deep fried potato cubes
With sweet chilli sauce *extra cheese 59

,צלחת לבאנה בטיבול שמן זית וזעתר
' פיתה קראנצ,זיתים, מוגש בליווי חמוצי הבית

Labaneh spiced with olive oil and za'atar,
accompanied by house pickles, olives and crunchy pita bread

Homestyle Freshly Made Bread / לחם הבית

129

229

Labaneh Plate / לבאנה

: מטבלים3 ג'באטה חמה מוגשת עם
. ממרח לימון כבוש וחמוצי הבית, טחינה,סלט מטבוחה

Ciabatta served with 3 dips:
Matbuha salad, tahini, pickled lemon spread, and house pickles.

Mediterranean Bruschetta / ברוסקטה ים תיכונית
: מוגשים בליווי, פרוסות באגט אפויים בתנור- 3
 גבינת שמנת ולימון כבוש/ סלמון כבוש ושום כונפי
. טרטר חצילים ובצל בחומץ בלסמי/
3 slices of oven-baked bruschetta, served with:
gravlax and garlic confit \ cream cheese and pickled lemon \eggplant
tartare and onion in balsamic vinegar

149

Cajun Spiced Fries / צ'יפס מתובל

89
Crispy spicy fries,

Extra melted cheese: 59

פינוק של

בוקר

צ'יפס קראנצ'י מתובל פיקנטי
59 :תוספת גבינה מותכת

Breakfast | ארוחת בוקר
Israeli Breakfast / בוקר ישראלי

בוקר בקטנה
Small breakfast

99

 בצל וטחינה, חסה, מלפפון,עגבניה,מקושקשת
הכל ביחד

Scrambled eggs served with tomato,
cucumber, lettuce, onion and tahini

229

2 eggs of your choice omelette / scrambled / sunny side up /boiled
served with yellow cheese small finely chopped vegetable salad, white
cheese, olives, tuna and a choice of white or mixed grain bread

Israeli Shakshuka / שקשוקה ישראלית

Balkan Shakshuka / שקשוקה בלקנית

, קוביות חציל וגבינה בולגרית, ביצים2 ,רוטב עגבניות ופלפלים פיקנטי
 זיתים ופיתה, טחינה,מוגש עם סלט ירקות קצוץ אישי

259

2 poached eggs, in a spicy tomato and bell pepper sauce
with eggplant cubes and Bulgarian cheese, served with a finely
chopped vegetable salad, tahini olives and pita

Omelette Extras (additional charge):
tuna, corn, mushrooms, green/black olives, spicy chilly: 30
Bulgarian cheese, yellow cheese: 50

פותחים בוקר

בטעמים

 ביצה קשה/  עין/  מקושקשת/  אומלט: ביצים לבחירה2
, גבינה לבנה,מוגש עם גבינה צהובה סלט ירקות קצוץ אישי
דגנים/ טונה ולחם קל,זיתים

199

, ביצים2 רוטב עגבניות ופלפלים פיקנטי בתוספת
 זיתים ופיתה,  טחינה,מוגש עם סלט ירקות קצוץ אישי

2 poached eggs, in a spicy tomato and bell pepper sauce
served with a finely chopped vegetable salad, tahini, olives and pita bread

:)תוספות לבחירה לחביתה (בתוספת תשלום
30 : צ'ילי חריף, זיתים ירוקים \ שחורים, פטריות, תירס,טונה
50 : גבינה צהובה,בולגרית

Sandwiches / כריכים
כריך טונה
Tuna Sandwich

כריך חלומי
Halloumi Cheese Sandwich

כריך חביתה
Omelette Sandwich

, גבינת שמנת,גבינת חלומי צרובה
. חסה, מלפפון חמוץ,עגבניה

, גבינת שמנת,חביתה משתי ביצים
 חסה, מלפפון חמוץ,עגבניה

, עגבניה, טונה,רוטב איולי שום
 חסה,מלפפון חמוץ
Tuna with garlic aioli
sauce, tomato, pickles
and lettuce

Seared Halloumi cheese,
cream cheese, tomato,
pickles and lettuce

Omelette with two eggs,
cream cheese, tomato,
pickles and lettuce

179

199

179

כריך גבינה צהובה
Yellow Cheese Sandwich
, גבינת שמנת,גבינה צהובה
 עגבנייה,חסה

Yellow cheese, cream
cheese, tomato and
lettuce

179

כריך סביח
Sabich Sandwich

, חציל קלוי,פרוסות תפוח אדמה
, ממרח פלפל קלוי פיקנטי,ביצה קשה
. טחינה וחסה, מלפפון חמוץ,אריסה
Slices of potato, roasted eggplant
and hard boiled egg with spicy
roasted pepper spread, Harisa,
pickles, tahini and lettuce.

179
Choice of bread:
white \ whole grain

כריך יווני
Greek Sandwich
, פסטו, עגבניה,5% גבינה בולגרית
 זעתר וחסה,זיתים שחורים
5% Bulgarian cheese with
tomato, pesto, black olives,
za'atar and lettuce

199
:לחם לבחירה
קל \ דגנים

189

Jerusalem Salad / סלט ירושלמי

סלטים

, ביצה קשה מגורדת, טחינה, קרוטונים,עגבניות ומלפפונים
 בצל סגול,גרגירי חומוס חם

tomatoes and cucumbers, croutons, tahina,
grated hard boiled egg, warm chickpeas, red onion.

Health Salad / סלט בריאות

199

 ג'עלה, תפו''א אפוי, גזר, בצל סגול, נבטים, כרוב סגול, כרוב לבן,בורגול
 מטובל ברוטב בלסמי ושמן זית,)חמניה ודלעת,(תערובת גרעיני פשתן קלויים
Bulgur, white cabbage, purple cabbage, sprouts, red onion, carrots, baked potatoes,
Jaaleh (roasted nut mixture with roasted flax kernels, sunflower and pumpkin
seeds), seasoned with a balsamic sauce and olive oil

Tuna Salad / סלט טונה

199

Tuna, lettuce, baked potatoes, corn, hard boiled egg, roasted eggplant,
tomatoes, pickles, red onion. Seasoned with olive oil and served with lemon.

Halloumi Salad / סלט חלומי

219

, אגוזי מלך, פטריות צלויות, בטטה צלויה,קוביות חלומי בטיגון עמוק
 חסה, גזר, עגבניות שרי, בצל סגול \ לבן,כרוב
מתובל בוויניגרט מתקתק

Deep fried cubes of Halloumi cheese, roasted sweet potato, roasted
mushrooms, walnuts, cabbage, red /white onion, cherry tomatoes, carrots,
lettuce, seasoned with a sweet vinaigrette

סלט פסטה עם גבינה בולגרית
Pasta Salad with Bulgarian Cheese

209

, פלפל קלוי, עגבניות שרי, 5%  גבינה בולגרית,פסטה פוזילי
. זעתר, פסטו, בצל סגול,זיתים שחורים
Fusilli pasta with 5% Bulgarian cheese, cherry tomatoes,
roasted peppers, black olives, red onion, pesto and za'atar

, עגבניות, חציל קלוי, ביצה קשה, תירס, תפו"א אפוי, חסה,טונה
 מתובל בשמן זית ומוגש עם לימון.  בצל סגול,מלפפון חמוץ

219

סלט שוק עם גבינה בולגרית
Market Salad with Bulgarian Cheese

, בצל סגול, פלפלים בצבעים, עגבניות שרי,5 % גבינה בולגרית
) ג'עלה (תערובת גרעיני חמניה ודלעת קלויים,מלפפון
מתובל ברוטב שמן זית ומיץ לימון
5% Bulgarian cheese, cherry tomatoes, colorful peppers,
purple onions, Jaaleh (roasted nut mixture with roasted flax kernels,
sunflower and pumpkin seeds) seasoned with olive oil and lemon sauce

149

Israeli Salad / סלט ישראלי

 מוגש עם טחינה, בצל סגול, חסה,עגבניות ומלפפונים

Tomatoes, cucumbers, lettuce and red onion,
served with tahini

Toasts / טוסטים
189

Kids’ Emek Cheese Toast / טוסט עמק ילדים

 מוגש עם מלפפון ועגבניה פרוסים,גבינת עמק ורוטב פיצה
 רוגלך/  דניש קינמון:קינוח לבחירה
Emek cheese and pizza sauce
served with sliced tomato and cucumber
choice of dessert cinnamon danish or rugelach

:)תוספות לבחירה (בתוספת תשלום
 ביצה קשה, צ'ילי חריף, זיתים ירוקים \ שחורים, פטריות, תירס, טונה
 קל \ דגנים:לחם לבחירה
Toast Extras (surcharge): tuna, corn, mushrooms, green /
black olives, spicy chilli, hard boiled egg
Choice of Breads: white \ whole grain

הדרך שלך לעוד

יום נהדר

Israeli Emek (yelowcheese) Toast / טוסט עמק ישראלי

199

 עגבניה וטפנד זיתים,גבינת עמק
מוגש עם סלט ירקות קטן

Emek cheese, tomato and olive tapenade
Served with a side salad

229

Balkan Toast / טוסט בלקני
 פלפל קלוי ופסטו, גבינת עמק, 5% גבינה בולגרית
מוגש עם סלט ירקות קטן

5% Bulgarian cheese, Emek cheese and roasted peppers pesto
Served with a side salad

Our
Pizzas
/
שלנו
הפיצות
Freshly Baked in our stone oven
נאפות בתנור אבן במקום
Pizza Margarita / פיצה מרגריטה

Pizza Bianca / פיצה ביאנקה

299

,פטריות,  רוטב שמנת,הבצק המיוחד שלנו
בצל וטפטופי גבינת עמק ובולגרית

Our signature dough with cream sauce, mushrooms,
onions and sprinkles of ‘emek’ and bulgarian cheese.

Our Focaccia / הפוקאצ'ה שלנו

,לחם הבית שנאפה בתנור אבן בחום גבוה
, שום כתוש ומלח גס,מוברש ברוטב פסטו
מוגש בליווי טפנד זיתים ולימון כבוש
Baked in our in-house high-heat stone oven,
brushed with pesto sauce, crushed garlic and coarse salt,
served with olive tapenade and pickled lemon

199

Pizza & Focaccia Extra Toppings (surcharge): 30/ Cheese 50
green olives, black olives, roasted pepper, mushrooms, corn, tomato,
hot pepper, onion, garlic confit, eggplant, bulgarian cheese, tuna

פיצה איטלקית

אמיתית

219

 רוטב עגבניות וגבינת עמק מגורדת,הבצק המיוחד שלנו

Our signature dough with tomato sauce
and grated ‘emek’ cheese.

Country Pizza / פיצה כפרית

, בצל סגול, זיתים שחורים, שום כתוש בשמן זית,הבצק המיוחד שלנו
 בולגרית וזעתר, צ'ילי חריף, עגבניות שרי,גמבות קלויות

329

Our signature dough, garlic, black olives,
red onion, roasted sweet pepper, cherry tomatoes, hot chili, bulgarian
cheese and za'atar spice mix

50  \ גבינה30 )תוספות לפיצה ופוקאצ'ה (בתוספת תשלום
, עגבניה, תירס, פטריות, פלפל קלוי, זיתים שחורים,זיתים ירוקים
. טונה, בולגרית, חצילים, שום, קונפי, בצל,פלפל חריף

Boureka | הבורקסיה
Bourekas ’Pinukim' / בורקס פינוקים

279

, מלפפון חמוץ, ביצה קשה, תפו"א/ בורקס גבינה
 טחינה מוגש בליווי סלסת עגבניות, עגבנייה,חציל מטוגן

Cheese/Potato Borekas, boiled egg, pickle,
fired eggplant, tomato, tahini, served with tomato salsa

150

Cheese Bourekas / בורקס גבינה

בורקס במילוי גבינה
 ביצה קשה,מוגש בליווי חמוצים

Bourekas with a cheese filling,
served with pickles and hard boiled egg

190

/ סמבוסק פיצה
Sambusak (Turnover Pastry) Pizza
 טונה ובצל או סמבוסק פיצה וזיתים,לבחירה סמבוסק פיצה
מוגש בליווי חמוצים

Your choice of a sambusak:
Pizza, tuna and onions Or Pizza olive spread and pickles

חגיגה של

טעמים

Our Hummus / החומוסיה שלנו
chickpea paste

Hummus Masbacha / חומוס מסבחה

Mushroom Hummus / חומוס פטריות
סלט חומוס עם תבשיל פטריות חמות ובצל

209

Hummus
topped with warm mushroom and onion stew

:כל מנה מוגשת בליווי
 סחוג, חמוצי הבית, זיתים,פיתה
Each dish is served with:
pita bread, olives, house pickles,
Zhug (Spicy Spread)

תנו לעצמכם

יותר

169

סלט חומוס עם גרגירי חומוס חמים
. לימון וטחינה,מתובלים בשום

Hummus
topped with warm chickpeas seasoned with garlic, lemon and tahini

Hummus Ful (fava beans( / חומוס פול

209

, טחינה וביצה קשה,סלט חומוס עם פול מצרי חם
 כמון ופפריקה,מתובל בשום לימון

Hummus
topped with hot Egyptian ful medames (fava bean stew), tahini and boiled
egg, seasoned with garlic, lemon, cumin and paprika.

Pasta / פסטה
Pasta Alferedo / אלפרדו
פטוצ'יני ברוטב שמנת
פטריות ואורגנו

Napolitana / נפוליטנה

139
189
Fettuccine in a creamed mushroom sauce

Spaghetti in Italian tomato sauce,
with garlic, olive oil and oregano

with oregano

Rose / רוזה

Asian / אסייתי

149

,ספגטי ברוטב עגבניות איטלקי
 שמן זית ואורגנו,שום

, גמבות, כרוב לבן,ספגטי גזר
שום ובצל מוקפץ ברוטב אסיאתי

Stir fried Asian style spaghetti
with cabbage, peppers, carrots, onion and garlic

189

,פטוצ'יני רוטב עגבניות איטלקי
רוטב שמנת פטריות ואורגנו

Fettuccine in Italian tomato sauce,
mushroom cream and oregano

Lasagna / לזניה
299

לזניה אנטיפסטי ובשמל
Bechamel & Anitipasto lasagna

שכבות של דפי פסטה
 שום קונפי זוקיני ועבניות שרי בגבינה ובשמל,פלפלים קלויים
Layers of Pasta sheets
Rich tomato sauce Roasted Peppers, garlic confit,
zucchini and cherry tomatoes in cheese and bechamel

Cheese and eggplant lasagna / לזניה גבינות וחצילים

299

שכבות של דפי פסטה
 תערובת גבינות וחצילים,רוטב עגבניות עשיר

Layers of pasta sheets
Rich tomato sauce , mixture of cheese and eggplants

Fish / דגים
459

Asian Salmon / סלמון אסיאתי
פילה סלמון עשוי בתנור אבן ביין לבן סילאן ובלסמי
מוגש על קרם בטטה בתוספת סלט ירקות אישי

Oven baked salmon fillet in Garlic, Date honey and balsamic vinegar
served with mashed sweet potatos and small salad

שניצלוני דג בציפוי פריך
Fish Schnitzel's - with a Crispy Coating

199

פילה דג בציפוי פריך
מוגש בתוספת טריו צ'יפס וסלט ירקות אישי

Crispy breaded fish fillets
served with trio chips and side-salad

459

Vinaigrette Salmon / סלמון בויניגרט
פילה סלמון צרוב במחבת בווינגרט שום חרדל דיזון ודבש
 בתוספת סלט ירקות אישי,מוגש על קרם בטטה

Pan Seared Salmon fillet in a mustard garlic and honey inaigrette
served with mashed sweet potatos and small salad

מוסר ים בציפוי קראסט אגוזים
Musar (Red Drum) Fish in Nut Crust Coating

319

מוסר ים מתובל בפסטו וציפוי תערובת אגוזים פריכה
מוגש בתוספת טריו צ'יפס וסלט ירקות אישי

Red Drum coated in seasoned pesto and mixed nut crust,
served with trio chips and side-salad

:ספיישל סוף שבוע
 פילה דג ברוטב מזרחי פיקנטי- ח'ריימה
מוגש בליווי תבשיל חומוס מזרחי פיקנטי
Weekend specials:
'Hraimi’ - Fish fillet in spicy oriental sauce served with
spicy oriental chickpea stew

חוויה של

אוכל

Coffee / קפה
Espresso
Double espresso
Americano
Macchiato
Latte
Latte with soy milk

79
99
79
89
99
129

Cappuccino

99
Cappuccino with soy milk 129
Turkish black coffee 79
Elite Instant Coffee & milk 99
Tea
79
Chocolate milk
119
Shokolata
139

129
79
99
79
119
139

קפוצ'ינו בחלב סויה
קפה טורקי שחור
נס קפה עלית & חלב
		
תה
		
שוקו
		
שוקולטה

Ice coffee / אייס קפה

Ice Americano		

79
99
79
89
99
129
99

109

109

		
אייס אמריקנו

119

119

אייס קפה עלית על חלב

Elite Vanilla Ice Coffee on milk 119

119

אייס קפה וניל עלית על חלב

Iced chocolate milk

110

אייס שוקו

Elite Ice Coffee on milk

110

Soft drinks / שתייה קלה
Coca - Cola		

30

30

		
קוקה & קולה

Coke zero

30

30

קוקה & קולה זירו

Sprite				

30

30

ספרייט

Mineral Water			

20

20

מים מינירליים

Soda water		

30

30

סודה

100% pure- squeezed orange juice 70

70

 טבעי100% תפוזים סחוט

100% pure- squeezed orange juice 70

70

 טבעי100% לימונדה סחוט

		
אספרסו
אספרסו כפול
		
אמריקנו
		
מקיאטו
		
לאטה
לאטה בחלב סויה
		
קפוצ'ינו

.להתפנק
Treat your self

J cafe

חווית אוכל
בלתי נשכחת

Unforgettable Dining Experience

