
ראשונות 
דלעת אפויה  טחינה גולמית, סילאן וגרעיני דלעת מוגש עם ברוסקטה 44

שרימפס בחמאה ושום עגבניות שרי וציר ירקות מוגש עם פרוסת פוקאצ׳ה ביתית 54 

סביצ׳ה טונה  טונה אדומה, תפוח עץ, בזיליקום, בצל ירוק, בצל סגול, פלפל חריף ואיולי מוגש על לחם לבן קלוי 58

טרטר סלמון קרם פרש, צ׳ילי, כוסברה, בצל סגול ובצל ירוק מוגש עם לחם דגנים קלוי 62

ברוסקטה רוסטביף שייטל, עגבניה, ארוגולה, חרדל ואיולי מוגש על ברוסקטה 64 

מרק  גולש / צמחוני או טבעוני מוגש עם לחם 46/58

אוכל
שניצל ופירה שלישיית שניצלים מוגש עם פירה  

שניצל עוף 69  שניצל עוף בציפוי פרמז׳ן 73  שניצל עגל 75  שניצל עגל בציפוי פרמז׳ן 79  

חזה עוף על הגריל עם פסטו כוסברה מוגש עם פירה 77

כבדי עוף בחמאת בצלים על הגריל, ציר בקר ויין אדום מוגש עם פירה 69

הנקניקיות של אלן שלוש נקניקיות בעבודת יד, על הגריל מוגש עם כרוב כבוש ופירה 84

שרימפס בחמאת צ׳ילי  זוקיני ואורוגולה מוגש עם אורז 82

ווג׳י בול  אורז בסמטי, כרוב סגול מוחמץ, בטטה צלויה, ירוקים מוקפצים, גרעיני דלעת ושומשום שחור 
מוגש עם ויניגרט שומשום תוספת סלמון 38+ / טונה אדומה 28+ 66

שורט ריבס שפונדרה על העצם, ציר בקר וריבה מוגש עם פירה 132

אנטריקוט 350/300 גר׳ מוגש עם רוטב שמנת פלפלת והאש בראונס בשום ומרווה 175/155

פסטות 
פטוצ'יני חדש-ישן  קרם עגבניות, שרי, קלמטה, אורגנו ובזיליקום 64

ניוקי צ׳דר רוזה ניוקי תפו"א, רוטב עגבניות ושמנת תוספת חזה עוף 18+ 62

טורטליני ריקוטה ופרמז׳ן אספרגוס, ברוקולי, טימין, שום, שמן זית וגילופי פרמז'ן 69

ספגטי שרימפס  בחמאת לימון, שום, צ׳ילי, אורוגולה ופרמז׳ן 79

פפרדלה בריסקט חזה בקר בבישול ארוך, ציר בקר, חמאה, פרמז׳ן ובצל ירוק 88

קולסלאו אגוזים סלט כרוב וגזר במיונז עם אגוזים מקורמלים | סלט אישי חסה, אורוגולה, עגבניות שרי ובצל סגול בשמן זית ולימון 
האש בראונס תפוח אדמה ובצל מקורמל מוקפצים בחמאה | פירה תפו״א חלב וחמאה

אורז | צ׳יפס

בוקר
58 שקשוקה  

שתי ביצים, עגבניות, פלפל חריף, בצל ושום 
מוגש עם לחם תוספת מרגז 12+

58 שקשוקה טבעונית  
פטריות, זוקיני, עגבניות, פלפל חריף, בצל ושום 

מוגש עם לחם

בוקר קיבוץ 56
מקושקשת, סלט קצוץ, קוטג׳, קורנפלקס וטוסט גבינה צהובה

בוקר אנגלי 64
נקניקיה אירית, תפוח אדמה, פטריות ועגבנייה 

מוקפצים בחמאה, שתי ביצי עין מוגש עם קסטן לבן קלוי

פרנץ׳ טוסט 56
חלה מתוקה, סלט פירות, קרם פרש, מייפל וריבה 

פנקייק יהושע 56
סלט פירות, קרם פרש, אגוזים מקורמלים ומייפל

טוסטים
בקסטן לבן, מוגש עם מיני סלט חסה ופרמז׳ן

  
הטוסט של רעותי 48

גבינה צהובה, חמאה, פטריות, עגבנייה ובזיליקום 

טוסט צ׳דר 48
גבינת צ׳דר, חמאה, בצל סגול וזיתי קלמטה 

טוסט אמנטל 55
גבינת אמנטל, חמאה, פפרוני וביצת עין 

כריכים
קלאב טבחים 48

קסטן דגנים, חביתה, מיונז, מלפפון חמוץ ועגבנייה 
מוגש עם קולסלאו אגוזים תוספת קראנץ׳ פפרוני 5+

הרמנ׳ס פסטרמי 60
קסטן לבן, פסטרמה הום מייד, חמוצים, חסה

ורוטב קיסר )אנשובי( מוגש עם צ׳יפס ומיונז

קלאב רוסטביף 64
קסטן דגנים, רוסטביף שייטל, חסה, עגבנייה, בצל סגול, 

איולי וחרדל מוגש עם מיני סלט חסה ופרמז׳ן

דיינר 
המבורגר יהושע 180 גרם, עגבנייה, חסה, בצל ואיולי מוגש עם צ׳יפס תוספת ביצת עין / צ׳דר / אמנטל 7+ | אסאדו 12+ 69

דיינר בורגר 180 גרם, קולסלואו )מיונז(, צ׳דר ובצל קראנץ׳ מוגש עם צ׳יפס 75

המבורגר Beyond Meat  המבורגר טבעוני מחלבון אפונה, חסה, בצל סגול ו״חמאת עגבניות״ מוגש עם צ'יפס 69   

שניצל בלחמניה  שניצל עוף, טבסקו, חסה, בצל, עגבנייה ואיולי בלחמניית המבורגר מוגש עם קולסלאו אגוזים 62

פילי סטייק סנדוויץ' 120 גרם פרוסות אנטריקוט צרובות, פלפל ירוק, בצל מטוגן, גבינת צ׳דר ומיונז, בלחמנייה מוגש עם האש בראונס 65

סנדוויץ' מעורב טבעוני  כרובית, פטריות ובצל בלחמנייה מוגש עם סלט אישי 58 

סלטים
סלט ציונה עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום, קולורבי, בצל סגול, זיתים, אורגנו וגבינת פטה מוגש עם לחם 56

סלט ירוק וטוסטוני צ׳דר חסה, אורוגולה, מלפפון, בזיליקום, נענע, בצל סגול, פרמז׳ן, שמן זית, 
לימון וטוסטונים קטנים של צ׳דר 58

סלט ארטישוק וזוקיני ארטישוק ואורוגולה מוקפצים בשמן זית, על סלט של זוקיני, 
עגבניות שרי, בצל סגול, חסה, גרעיני דלעת וגבינת פטה, באיולי שמנת חמוצה מוגש עם פרוסת פוקאצ׳ה ביתית 67

סחבי קטן | גדול חזה עוף / שרימפס על סלט קצוץ, עשבי תיבול ובורגול מוגש עם טחינה ופסטו כוסברה תוספת ביצה קשה 6+ 77/62

סלט קיץ חזה עוף על הגריל, חסה, אורוגולה, בצל סגול, פירות העונה, אגוזים מקורמלים, פרמז׳ן וויניגרט הדרים 68

קיסר טונה אדומה צרובה / פסטרמה הום מייד, ביצה רכה, חסה, בצל סגול, פרמז׳ן, קרוטונים ורוטב קיסר )אנשובי( 68

 - טבעוני / אופציה לטבעוני

ות
ספ

תו



STARTERS

Baked Pumpkin    Baked pumpkin, tahini, date honey & pumpkin seeds SERVED WITH BRUSCHETTA  44

Shrimp with Butter and Garlic cherry tomato and vegetable stock SERVED WITH  FOCACCIA  54

Red Tuna Ceviche    Red tuna, green apple, scallions, red onion, spicy pepper & aioli SERVED ON TOASTED BREAD  58

Salmon tartare crème fraiche chili, coriander, red onion and green onion SERVED WITH BRUSCHETTA 58

Roast Beef Bruschetta Rump, tomato, arugula, aioli and mustard on a bruschetta  64

Soup     meat / vegetarian or vegan SERVED WITH BREAD  58/46

MAINS

Schnitzel & Mashed Potatoes three schnitzels SERVED WITH  MASHED POTATOES
Chicken 69    Parmesan-crusted chicken  73    Veal 75    Parmesan-crusted veal 79

Grilled Chicken Breast with coriander pesto SERVED WITH  MASHED POTATOES  77

Chicken Livers grilled in onion butter, beef stock & red wine SERVED WITH  MASHED POTATOES  69 

Allen’s Sausages three homemade sausages on the grill SERVED WITH SAUERKRAUT AND MASHED POTATOES  84

Shrimp in Chilli Butter Sauce  zucchini and arugula SERVED WITH  RICE  82 

Veggie Bowl   Rice, pickled purple cabbage, roasted sweet potato and stir-fried greens,pumpkin  
seeds & black sesame, served with sesame vinaigrette ADDITION OF SALMON +38 / RED TUNA +28  66

Short Rib on the bone, beef stock and jam SERVED WITH  MASHED POTATOES  132

Entrecote 300/350 g with cream and mushroom sauce  SERVED WITH HASH BROWNS IN GARLIC & SAGE 155/177

BREAKFAST

Shakshuka   58                                       
Tomatoes, spicy pepper and garlic cooked               

with two eggs  SERVED WITH BREAD

ADDITION OF MERGUEZ SAUSAGE +12

Vegen Shakshuka   58           
Tomatoes, spicy pepper and garlic cooked with 

zucchini & mushrooms  SERVED WITH BREAD

Kibbutz Breakfast  56
Scrambled eggs, chopped salad, cottage cheese, 

cornflakes & a grilled cheese sandwich

English Breakfast  64
Irish sausage, potatoes, mushrooms and 
tomatoes tossed in butter with a sunny 

side up egg SERVED WITH TOASTED BREAD

French Toast         56
Fried Challa bread, fresh fruit salad, 
crème fraiche, maple syrup & jam

Yehoshua’s Pancakes         56 
 Pancakes, fresh fruit salad, crème fraiche 

caramelized walnuts & maple syrup

GRILLED CHEESE
 Served with a small lettuce salad on white Kasten bread 

  
Reuti’s Toast  48

Swiss cheese, butter, mushrooms, tomato & basil

Cheddar Toast  48
Cheddar cheese, red onion & olives

Emmental Toast  55
Emmental cheese, veal pepperoni & a fried egg

SANDWICHES

Cooks Club  48
Multi grain kasten bread, omelette, mayonnaise, 

pickles & tomato  SERVED WITH WALNUT COLESLAW

 ADDITION OF PEPPERONI +5

Roast Beef Club  58
Multi grain kasten bread, rump roast beef, lettuce, 

tomato, red onion, aioli & mustard 
SERVED WITH  A SMALL LETTUCE SALAD

 
Herman’s Pastrami  60

White kasten bread, home made pastrami, 
pickles, lettuce, Caesar dressing (anchovy) 

 SERVED WITH FRENCH FRIES

COLESLAW cabbage, carrot & mayonnaise salad with caramelized walnuts |  MASHED POTATOES with butter and mustard 
SMALL SALAD arugula, lettuce, cherry tomatoes & red onions dressed with olive oil and lemon
HASH BROWNS potatoes & onions tossed in butter |  FRENCH FRIES  |   RICESI

DE
S

PASTA

New-Old Fettuccini   Tomato cream, cherry tomatoes, kalamata, oregano and basil  66

Cheddar-Rosè Gnocchi Gnocchi in creamed tomato sauce with Cheddar cheese ADDITION OF CHICKEN +18  58

Ricotta and Parmesan Tortellini asparagus, broccoli, thyme, garlic, olive oil and Parmesan cheese  69

Shrimp Spaghetti   In lemon butter sauce, garlic, chili & arugula with Parmesan cheese  79

Pepperella brisket long-cooked beef breast, beef stock, butter, parmesan and scallions  88

SALADS

Tziona Salad     Tomato, cucumber, peppers, kohlrabi, red onion, olives, oregano & Feta cheese SERVED WITH BREAD  56

Green Salad with Cheddar Toast Lettuce, arugula, cucumber, basil, mint, red onion,Parmesan cheese, 
roasted almonds, olive oil, lemon and grilled cheddar toast  58 

Artichoke & Zucchini Salad     Artichoke & arugula tossed in olive oil, on a salad of zucchini, 
cherry tomatoes,  red onions and lettuce, pumpkin seeds and feta cheese, in a sour cream aioli SERVED WITH FOCACCIA  67 

“Sahbi” Salad SMALL | LARGE Grilled chicken breast / shrimp with coriander pesto on chopped 
vegetable salad with burghul SERVED WITH WHITE TAHIN. ADDITION OF HARD BOILED EGG +6    62/77

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

Caesar Salad Seared red tuna / home made pastrami, soft-boiled egg, lettuce, red onion, Parmesan,  
white croutons & Caesar dressing  (anchovy)  68

DINER

Yehoshua's Burger 180 g, tomato, lettuce, onion & aioli SERVED WITH FRENCH FRIES.  ADDITION OF FRIED EGG / CHEDDAR /  EMMENTAL +7  |  ASADO +12   69

Diner Burger 180g, coleslaw, Cheddar cheese & crispy onion SERVED WITH FRENCH FRIES 75 

Beyond Meat Burger     Patty made from pea protein, lettuce, red onion & “tomato butter” in a bun SERVED WITH FRENCH FRIES  69 

Schnitzel Sandwich    Chicken schnitzel, tabasco, Lettuce, onion and tomato with aioli in a bun SERVED WITH  COLESLOW  62

Philly Steak Sandwich  Seared entrecote slices, green pepper, fried onion, Cheddar & mayonnaise in a bun SERVED WITH HASH BROWNS  65

Vegan Mixed Sandwich     cauliflower, mushroom and onion in a bun SERVED WITH GREEN SALAD  58   - Vegan / Vegan option 


