
54 סלט ציונה 
עגבנייה, מלפפון, בצל סגול, פלפלים, זיתים, 

בזיליקום ובייבי מוצרלה. 
מוגש עם סלסלת לחם

58 סלט ירוק וטוסטוני צ׳דר 
 חסה, רוקט, מלפפון, בזיליקום, נענע, 

פטרוזיליה, בצל סגול, פרמז׳ן, 
שקדים קלויים, ויניגרט עגבנייה 

וטוסטים קטנים של צ׳דר. 

63 סלט ארטישוק וזוקיני 
 ארטישוק, רוקט ובזיליקום 

 מוקפצים בשמן זית, על סלט של זוקיני, 
עגבניות שרי, בצל סגול וחסה, גרעיני חמנייה 

 וגבינת פטה, באיולי שמנת חמוצה. 
מוגש עם פרוסת פוקאצ׳ה בייתית

72/59 סחבי קטן | גדול 
 חזה עוף/שרימפס על הגריל וצ׳ימיצ׳ורי 

 על סלט קצוץ ובורגול. 
 מוגש עם טחינה לבנה. תוספת ביצה קשה 6+

68 סלט קיץ 
 חזה עוף על הגריל בגרמולטה, חסה, 

 רוקט, בצל סגול ופירות העונה, 
 אגוזים מקורמלים וגבינת פרמז׳ן, 

בויניגרט הדרים. 

68 קיסר טונה 
טונה אדומה צרובה, ביצה עלומה, חסה, בצל 

 סגול, גבינת פרמז׳ן, שקדים, מקלות לחם
ורוטב קיסר.

55 שקשוקה   
 שתי ביצים, עגבניות, פלפל אדום, 

פלפל חריף, שום וגרידת לימון.
תוספת מרגז 10. מוגש עם סלסלת לחם

54 בוקר קיבוץ  
 ביצה מקושקשת, סלט ירקות, קוטג׳, 

קורנפלקס וטוסט גבנ״צ.

58 בוקר אנגלי  
 נקניקיה אירית, תפוח אדמה, פטריות 
 ועגבנייה מוקפצים בחמאה, ביצת עין 

ולחם קלוי. 

אספרסו קצר/ארוך       10
אספרסו כפול   13
מקיאטו קצר/כפול    14/11
אמריקנו קטן/גדול        13/11
׳שוקי׳ - קורטאדו    11
הפוך קטן/גדול    16/13
תה / תה חליטה    14/12
נס על חלב    17
קפה שחור    10
שוקו שוקולד חם / מוקה    18
סיידר חם/אלכוהולי    28/18

אמריקנו קר    14
קפה קר    17

* תוספת גלידה 8
תה קר עם נענע, לימון ומקל קינמון    14

עד שעה 12:00 

יחיד  68 | זוגי  124

44 הטוסט של רעותי 
 גבינה צהובה, חמאה, פטריות, 

עגבנייה ובזיליקום 

48 טוסט טונה 
טונה, בצלים, פלפל אדום, מלפפון חמוץ 

ומיונז. מוגש עם דיפ צ׳דר. 

48  טוסט אמנטל 
גבינת אמנטל, פפרוני עגל וביצה עין. 

46 טונה 
 טונה, מיונז, פלפל אדום, בצל סגול, 

מלפפון חמוץ, לימון וחסה. 

46 טבחים 
 חביתה עם פפרוני, מיונז, 
מלפפון חמוץ ועגבנייה. 

52 חלומי 
 גבינת חלומי על הגריל, שמנת חמוצה, 

איולי, עגבנייה, בצל סגול וחסה. 

מיץ גזר/תפוח סחוט וטרי     18
תפוז סחוט    18
אשכוליות/לימונדה    14
לימונענע גרוס    26
לימונעארק גרוס    34

פפסי    14
פפסי מקס    14
7UP / דיאט    14
מים מינרלים    11
סן פלגרינו    28/13
סודה מהברז    10
סיידר הגליל צלול/מוגז    14
נשר מאלט    14

 מי טוניק/ למון טוניק/ ג’ינג’ר אייל/
ג’ינג’ר ביר     14

מוגש עם שתיה אחת, חמה או קרה קטנה

בלחם דגנים. מוגש עם קולסלאו אגוזים וויניגרט עגבנייה

בלחם לבן. מוגש עם קולסלאו אגוזים

בוקר

קלאבים

סלטים

טוסטים

שתייה

בוקר מתוק

40 מוזלי 
יוגורט, גרנולה, פירות העונה וסילאן. 

56 פרנץ׳ טוסט 
חלה מתוקה מטוגנת, סלט פירות, שמנת 

חמוצה, מייפל וקונפיטורה ביתית. 

56 פנקייק יהושע 
 פנקייקים, סלט פירות, שמנת חמוצה, 

מייפל, טחינה עם סילאן, אגוזים מקורמלים 
וחמאה. 

סלטים
* זוקיני, פרמז׳ן ושקדים באיולי שמנת חמוצה
* עגבניות שרי, זיתי קלמטה, עלי זעתר וקוטג׳

* סלט קצוץ - עגבניה, מלפפון ובצל סגול

מטבלים
ויניגרט עגבניות | טחינה | מוזלי | טונה 

בצקים
 טוסטון צ׳דר | מיני בורקס בולגרית  

סלסלת לחמים ומאפה עם ממרחים

שתי ביצים לבחירה 
תוספות לחביתה: עשבי תיבול | בצל

צהובה/אמנטל/פטה/מוצרלה/פטריות/פפרוני/עגבניה - 6 ש״ח

 שתייה קרה+חמה
תפוזים | אשכוליות | לימונדה | סודה

 אספרסו | מקיאטו | אמריקנו | הפוך קטן | תה

תוספות לשתייה:
גזר סחוט/תפוח סחוט/הפוך גדול/אמריקנו קר - 3 ש״ח

שוקו חם/קפה קר/סיידר חם - 5 ש״ח

בוקר יהושע

מיני בוקר של עידו
מקושקשת על סלט קצוץ - 

עגבניה מלפפון ובצל. 
טחינה גולמית ולחם דגנים.
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“Tziona” Salad 54 
Tomato, cucumber, red onion, peppers, 
olives, basil & baby mozzarella cheese. 
SERVED WITH BREAD

Green Salad w/ Cheddar Toast 58  
Lettuce, arugula, cucumber, basil,  
mint, parsley, red onion, parmesan cheese, 
roasted almonds, tomato-vinaigrette  
and grilled cheddar toast.

Artichoke & Zucchini Salad  63   
Artichoke, arugula & basil tossed in 
olive oil, served on a salad of zucchini, 
cherry tomatoes, red onions and lettuce, 
sunflower seeds and feta cheese,  
in a sour cream aioli.  
SERVED WITH FUCACCIA

“Sahbi” Salad SMALL | LARGE  59/72 
Grilled chicken breast / shrimp & 
chimichurri on chopped vegetable salad 
with burghul. Served with white tahini.  
ADD HARD BOILED EGG +6

Summer Salad  68  
Grilled chicken breast in gremolata, 
lettuce, arugula, red onion & fresh fruit, 
caramelized walnuts and parmesan 
cheese, in a citrus vinaigrette.

Red Tuna Caesar Salad 68  
Seared red tuna, poached egg, lettuce,  
red onion, parmesan cheese, white 
almonds, bread sticks & caesar dressing.

SALADS

Espresso Short/Long    10 
Double Espresso    13
Macchiato Short/Double     11/14
Americano Small/Large   11/13
Shuki ׳Tiny Cappucino’     11
Cappucino Small/Large     13/16
Tea / Infusion Tea     12/14
Instant Coffee with Steamed milk    17
Turkish Coffee     10
Real Hot Chocolate / Mocha    18
Hot Apple Cider with fresh apples & 
cinnamon Regular/Alcoholic     18/28

Cold Americano    14
Cold Coffee 17
* Addition of Ice Cream  8
Ice Tea with mint, lemon & cinnamon 14

+

untill 12:00pm

Shakshuka    55  
Tomatoes, peppers, garlic & lemon zest 
ragu cooked with poached eggs. 
SERVED WITH BREAD  
ADDITION OF MERGUEZ SAUSAGE 10

Kibbutz Breakfast 54
Scrambled eggs, chopped vegetable salad, 
cottage cheese, cornflakes  
and a grilled cheese sandwich. 
English Breakfast 58
Irish sausage, potatoes, mushrooms and 
tomatoes tossed in butter with a sunny 
side up egg & toasted bread.

Tuna Club 46
Tuna, mayonnaise, red peppers, red & 
green onions, pickled cucumbers,  
lemon and lettuce.

Cooks Club 46
Pepperoni omelette, mayonnaise,  
pickled cucumber & tomato.

Halumi  52
Grilled Halumi cheese, sour cream, tomato, 
red onion, lettuce & mustard aioli.

Salads
*Zucchini, parmesan & almonds in a sour cream aioli
*Cherry tomatoes, olives, za’atar & cottage cheese

*Chopped - tomato, cucumber and onion

Dips 
Tomato vinaigrette | tehini | muesli | tuna

Pastries
Chedder toast | Mini Bourekas | bread basket  

and a sweet pastry

Two eggs any style
ADDITIONS TO OMELETTE: herbs | onions.

Yellow cheese/Emnthal/Feta/  
Mozzarella/Mushrooms/Pepperoni/Tomatos - 6

 Hot + cold drink
Orange | grapefruit | lemonade |  club soda 

espresso | Macchiato | americano 
 small Cappuccino | tea

ADDITIONS: 
Carrot/apple/large cappuccino/cold americano - 3

Hot chocolate / ice coffee / hot cider - 5

Single 68 | Double 124

BREAKFAST

SWEET BREAKFAST

YEHOSHUA’S BREAKFAST

SERVED WITH A CHOICE OF A SMALL 
HOT OR COLD DRINK

Reuti’s Toast  44
Swiss cheese, butter, mushrooms,  
tomato & basil.

Tuna Toast 48 
Tuna, onions, red pepper,  
Pickled cucumber and mayonnaise.  
Served with cheddar cheese dip.

Emmental Toast  48
Emmental cheese, veal pepperoni  
& a fried egg.

SERVED ON WHITE BREAD WITH CARAMELIZED-
WALNUT COLESLAW

GRILLED CHEESE 

CLUB SANDWICHES

DRINKS

SERVED ON WHOLE GRAIN BREAD WITH 
CARAMELIZED-WALNUT COLESLAW AND 
TOMATO VINAIGRETTE

Fresh Carrot / Apple Juice  18
Orange juice   18
lemonade/red grapefruit juice  14
Lemon-mint crushed ice shake 26 
Arak Lemon-mint crushed ice shake 34

Pepsi   14
Pepsi MAX  14
7UP/Diet  14
Mineral Water 11
San Pellegrino 13/28
Club Soda  10
Clear/Sparkling Apple Cider  14
Nesher Black Malt Bear  14
Tonic Water / Bitter Lemon/  
Ginger Ale /  
Ginger Beer– ‘Fever-Tree’  14

Muesli 40 
Yogurt, granola, fresh fruit & date honey.

French Toast 56
Fried Challa bread, fresh fruit salad, sour 
cream, maple syrup & home made confiture.

Yehoshua’s Pancakes 56 
Pancakes, fresh fruit salad, sour cream,  
maple syrup, caramelized walnuts  
& date honey tahini.

  Ido’s Mini breakfast 
Scrambled Egg on  

chopped salad, raw 
tahini & grain bread 
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