
דלעת אפויה  דלעת באפייה איטית, טחינה גולמית, סילאן וגרעיני חמנייה. מוגש עם ברוסקטה זעתר   44

סביצ׳ה טונה  טונה אדומה, תפוח עץ, בזיליקום, בצל ירוק, בצל סגול, פלפל חריף ואיולי. מוגש על לחם לבן קלוי   54

שרימפס בחמאה ושום עגבניות שרי וציר ירקות. מוגש עם פרוסת פוקאצ׳ה ביתית   48
 

 טרטר בקר  פילה בקר קצוץ, בצל ירוק, בצל סגול, פלפל חריף ואיולי על ברוסקטה. 
מוגש עם ארוגולה, עגבניות שרי, פלפל חריף ופרמז׳ן   54

ברוסקטה רוסטביף שייטל, עגבניה, ארוגולה, איולי וחרדל על פרוסת פוקאצ'ה קלויה   56

מרק בשרי / צמחוני או טבעוני מוגש עם לחם     44/56       

שניצל ופירה שלישיית שניצלים. מוגש עם פירה  תוספת פירה פטריות וחלמון  10+

שניצל עוף ............. 66      שניצל עוף בציפוי פרמז׳ן ............ 68      שניצל עגל ............. 74     שניצל עגל בציפוי פרמז׳ן    78

חזה עוף על הגריל עם צ‘ימיצ‘ורי. מוגש עם פירה   74

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   79

שרימפס בחמאת טבסקו  זוקיני וארוגולה. מוגש עם אורז   78

ריזוטו פטריות  שמפיניון, פורטבלו, ציר פורצ'יני, שקדים קלויים ובצל ירוק   68  
 

פילה בקר ברוטב ג׳ק דניאלס 220 ג׳ טבעות פילה ברוטב שמנת פטריות וג׳ק דניאלס. מוגש עם פירה   126

שורט ריבס שפונדרה על העצם, ציר בקר, ריבה. מוגש עם פירה   115

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

       צ'יפס | אורז עגול

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

ניוקי צ׳דר רוזה ניוקי תפו"א, רוטב עגבניות ושמנת   52
תוספת חזה עוף - 18

66 טורטליני גבינת עיזים אספרגוס, ברוקולי, טימין, שום, שמן זית וגילופי פרמז'ן  

74 ספגטי שרימפס  בחמאת לימון, שום, צ׳ילי, ארוגולה ופרמז׳ן  

84 פטוצ'יני פילה בקר  ברוקולי, בזיליקום וחמאת טבסקו  

68 ספגטי עוף ראגו עוף וכרישה, שמנת, פרמז׳ן ובצל ירוק  

סלט ציונה עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום, קולורבי, בצל סגול, זיתים, אורגנו טרי וגבינת פטה. מוגש עם לחם    54

סלט ירוק וטוסטוני צ׳דר חסה, ארוגולה, מלפפון, בזיליקום, נענע, פטרוזיליה, בצל סגול, פרמז׳ן, שקדים קלויים, 
58 . שמן זית, לימון וטוסטים קטנים של צ׳דר  

סלט ארטישוק וזוקיני ארטישוק וארוגולה מוקפצים בשמן זית על סלט של זוקיני, עגבניות שרי, 
בצל סגול וחסה, גרעיני חמנייה וגבינת פטה, באיולי שמנת חמוצה. מוגש עם פרוסת פוקאצ׳ה ביתית   63

סחבי חזה עוף/שרימפס על סלט קצוץ ובורגול. מוגש עם טחינה לבנה וצ׳ימיצ׳ורי תוספת ביצה קשה 6+   קטן | גדול  72/59

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

קיסר טונה טונה אדומה צרובה, ביצה עלומה, חסה, בצל סגול, פרמז׳ן, שקדים, מקלות לחם ורוטב קיסר   68

 54 בוקר קיבוץ . 
מקושקשת, סלט ירקות, קוטג׳, 
טוסט גבינה צהובה וקורנפלקס

58 בוקר אנגלי  
נקניקיה אירית, תפוח אדמה, פטריות ועגבנייה 

מוקפצים בחמאה, שתי ביצי עין ולחם קלוי

56 שקשוקה   
שתי ביצים, עגבניות, פלפל חריף ושום

תוספת מרגז 12. מוגש עם לחם

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

מייפל וקונפיטורה ביתית

56 פנקייק יהושע  
סלט פירות, שמנת חמוצה, מייפל, 

טחינה עם סילאן, אגוזים מקורמלים וחמאה

טוסטים
בלחם לבן. מוגש עם קולסלאו אגוזים 

הטוסט של רעותי.  46 
גבינה צהובה, חמאה, פטריות, עגבנייה ובזיליקום

טוסט צ'דר   48
גבינת צ'דר, בצל סגול וזיתי קלמטה

טוסט אמנטל  52
גבינת אמנטל, פפרוני עגל וביצה עין

בלחם דגנים. מוגש עם קולסלאו אגוזים וויניגרט עגבנייה

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

מלפפון חמוץ, לימון וחסה

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

רוסטביף   58
רוסטביף שייטל, חסה, עגבנייה, בצל סגול, איולי 

וחרדל

ות
ספ

תו

המבורגר יהושע * 180 ג׳ , אסאדו מעושן, חמאת עגבניות חריפות, קולסלאו חסה, בצל ואיולי. מוגש עם צ'יפס ביצת עין / צ׳דר / גבינת אמנטל 7+    69

המבורגר Beyond Meat *       המבורגר טבעוני מחלבון אפונה, חסה, עגבניה ובצל סגול. מוגש עם צ'יפס     69    

שניצל בלחמניה  שניצל עוף, טבסקו, חסה, בצל, עגבניה ואיולי בלחמניית המבורגר. מוגש עם קולסלאו אגוזים  58

58 סנדוויץ' עוף ואמנטל *  חזה עוף קצוץ בתבשיל בצלים, פלפל חריף, שמנת ואמנטל, בלחמניה חמה. מוגש עם קולסלאו אגוזים  

  65 פילי סטייק סנדוויץ' * 120 ג' פרוסות אנטרקוט צרובות, פלפל ירוק, בצל מטוגן, גבינת צ'דר ומיונז, בלחמניה חמה. מוגש עם האש בראונס  

בוקר

 טבעוני     חריף

*אופציה ללא גלוטן



מהמסחטה
מיץ גזר/תפוח סחוט וטרי )עד 18:00(   18
תפוזים/אשכוליות/לימונדה   14
לימונענע גרוס   24
לימונעארק גרוס   34

מהמקרר
פפסי מקס   14
7UP / דיאט   14
מים מינרלים   11
סן פלגרינו   28/13
סודה מהברז   10
סיידר הגליל צלול/מוגז   14
 נשר מאלט   14
ג’ינג’ר ביר/ג'ינג'ר אייל     14
מי טוניק/ למון טוניק   14

מהחבית  קטנה/שליש/חצי
גולדסטאר    27/22/19
פאולנר     33/26/20
ברז מתחלף     33/26/20

מהבקבוק
שפירא אייל/סטאוט    30
הרצל IPA וזה    32
לף בראון    28
סטלה      25
קורונה     30
קסטיל רוז’    36

המתססה - סיידר אלכוהולי ללא גלוטן
תפוחים יבש/חצי יבש      30
אגסים     30

                       

וויסקי סקוטי

גרנט’ס אייל    36
בלנטיין    34
פיימוס גראוס    38
ג’וני ווקר אדום    36
ג’וני ווקר שחור    45
ג’וני ווקר דאבל בלאק    54

וויסקי אירי

ג’יימסון    32
בושמילס    32
בלק בוש    38
בושמילס 10 מאלט    50
טולמור דיו    36

סינגל מאלט

גלנפידיך )12(    58
69    RICH OAK )15( גלנפידיך
בלוויני )12(    72
גלנמורנג’י אורגינל )10(    68
גלנמורנג’י נקטר ד׳ור )12(    75
מקאלן )12(    95
לפרויג )10(    68
טליסקר )10(    79
גלנליווט )12(    50
גלנליווט )15(    67
באומור לג’נד    58
לגבולין )16(    105

וויסקי אמריקאי

ג’ק דניאלס    40
ג’ק דניאלס דבש    50
ג’נטלמן ג’ק    55
ג’ים בים לבן    36
ג’ים בים שחור    40
פור רוזס יילו לייבל    34
פור רוזס סמול באטצ’    48
ויילד טרקי 81    30
וודפורד רזרב    73
בולט ריי       52

קוניאק

84    )VSOP( רמי מרטן
68     )VS( קורווזיה
88    )VSOP( קורווזיה

ליקר

קוואנטרו    46
אמרטו דיסארנו     36
סאוטרן קומפורט    38
דרמבוי    38
קלואה    36
בייליס    38
פרנג’ליקו    32
אמרולה    38
פידג’לינג    30
גרנד מרנייה    48

דג’סטיף

שרטרז ירוק    48
גרפה    38
ייגרמייסטר    40
פרנה ברנקה    38
בד אפל    38
אבסינט    42

* תוספת משקה קל   8
* תוספת סאוור   10

* תוספת טוניק / ביטר / ג׳ינג׳ר אייל / ג'ינג'ר ביר 10

מהמכונה
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    13
תה חורף    15
נס על חלב    17
קפה שחור    10
שוקו שוקולד חם/ מוקה    18
סיידר חם/אלכוהולי עם תפוחי עץ וקינמון    28/18
אמריקנו קר    14
תה קר עם נענע, לימון ומקל קינמון    14
קפה קר    17

* תוספת גלידה  8

אלכוהול

אפרטיף

קמפרי    32
אפרול    34
מרטיני ביאנקו    30
מרטיני רוסו/דריי    30
לילט )אדום/לבן/רוזה(    32

אניס

אוזו 12    30
סמבוקה    30
עלית הארק    30
ארק אשקלון    26
פרנו    38

רום

בקרדי לבן    36
בקרדי בלק    40
קפטן מורגן ספייס    34
הוואנה קלאב אנייחו    40

וודקה

סטולי אדום    32
סטולי גולד    36
קטל וואן    40
גרייגוס    44
בלוגה    44
בלוגה גולד    58

טקילה

קוארבו    36
דון חוליו בלאנקו    50
1800 רפוסאדו    60
פטרון אנייחו       65

ג’ין

גורדונס    34
הנדריקס    48
בומביי ספייר    40
טנקרי    44
טנקרי 10    48



Yehoshua's Burger* 180 g. with smoked beef short rib, spicy tomato butter, lettuce & onion coleslaw in a hot roll. Served with french fries  69 
ADD FRIED EGG / CHEDDAR /  EMMENTAL CHEESE +7

Beyond Meat Burger*     Patty made from pea protein , lettuce, tomato and red onion. Served with french fries 69 

Schnitzel Sandwich    Chicken shnitzel, tabasco, Lettuce, onion and tomato with mustard aioli in a hot roll. Served with a caramelized-walnut slaw 58

Chicken & Emmental Cheese Sandwich*    Chopped chicken breast, onions & cream ragu, with spicy peppers & Emmental cheese  
 in a hot roll. Served with a caramelized-walnut slaw  58 
 
Philly Steak Sandwich*  Seared entrecote slices, green peppers, fried onion, Cheddar cheese & mayonnaise in a hot roll. Served with hash browns  65

 

Kibbutz Breakfast  54
Scrambled eggs, chopped vegetable salad, 
cottage cheese, grilled cheese sandwich  
and cornflakes

English Breakfast  58
Irish sausage, potatoes, mushrooms and 
tomatoes tossed in butter with two  
sunny side up eggs & toasted bread

Shakshuka    56
Tomatoes, garlic and spicy pepper ragu cooked 
with two eggs. SERVED WITH BREAD  
ADDITION OF MERGUEZ SAUSAGE +10

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

Yehoshua's Pancakes   56
Fresh fruit salad, sour cream, maple syrup, 
caramelized walnuts & date honey tahini

SERVED ON WHITE BREAD WITH CARAMELIZED-WALNUT 
COLESLAW

Reuti’s Toast 48
Swiss cheese, butter, mushrooms,   
tomato & basil

Cheddar Toast 48
Cheddar cheese, red onion and kalamata olives

Emmental Toast  52
Emmental cheese, beef pepperoni & a fried egg

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

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

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

Roast Beef Club   58
Rump roast beef, lettuce, tomato, 
red onion, aioli & mustard

Baked Pumpkin    Slow baked pumpkin, raw tahini, date honey & sunflower seeds. 
SERVED WITH ZA’ATAR BRUSCHETTA 44

Red Tuna Ceviche    Red tuna, green apple, basil, green onion, red onion, spicy pepper & aioli.  
SERVED ON TOASTED WHITE BREAD  54

Shrimp with Butter and Garlic cherry tomato and vegetable stock.  SERVED WITH A SLICE OF  FOCACCIA 48

Beef Tartar  Chopped beef filet, green onion, red onion & aioli on a bruschetta.  
Served with arugula, cherry tomatoes, spicy peppers and Parmesan cheese  54

Roast Beef Bruschetta Rump, tomato, arugula, aioli and mustard on a bruschetta  56

Soup meat / vegetarian or vegan SERVED WITH BREAD  52/44

Schnitzel & Mashed Potatoes three schnitzels.  Served with mashed potatoes. 
Chicken..............66        Parmesan-crusted chicken...............68         Veal..............74       Parmesan-crusted veal...............78
ADD CREAMED MASHED POTATOES WITH MUSHROOMS AND AN EGG YOLK +10

Grilled Chicken Breast with chimichurri Served with mashed potatoes  74

Chicken Livers in Onion Butter Sauce grilled in onion butter, beef stock and red wine.  
Served with mashed potatoes 69 

Allen's Sausages three homemade sausages on the grill. Served with sauerkraut and mashed potatoes 79

Shrimp in Tabasco Butter Sauce   zucchini and arugula. Served with rice 78 

Mushroom Risotto    champignon, portobello, porcini stock, roasted almonds and green onions 68 

Beef Filet in Jack Daniel’s Sauce 220 g. Of grilled beef filet medallions in Jack Daniel’s  
and mushroom cream sauce. Served with mashed potatoes 126 

Short Rib on the bone, beef stock and jam. Served with mashed potatoes 115

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  |  ROUND RICESI

DE
S

New-Old Fettuccini   Tomato cream, cherry tomatoes, kalamata, oregano and basil 62

Cheddar-Rosè Gnocchi Gnocchi in creamed tomato sauce with Cheddar cheese  52
ADDITION OF CHICKEN +18

Goat Cheese Ravioli asparagus, broccoli, white wine, thyme, garlic, olive oil and Parmesan cheese  66

Shrimp Spaghetti   In lemon butter sauce, garlic, chili & arugula with Parmesan cheese  74  

Beef Fillet Fettuccini  Broccoli, basil and Tabasco butter  84  

Chicken Spaghetti Chopped chicken breast, onions and cream ragu, Parmesan cheese and green onion  68  

Tziona Salad Tomato, cucumber, red peppers, kohlrabi, red onion, olives, oregano & Feta cheese SERVED WITH BREAD 54

Green Salad with Cheddar Toast Lettuce, arugula, cucumber, basil, mint, parsley, 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, sunflower seeds and feta cheese, in a sour cream aioli.
SERVED WITH A SLICE OF  FOCACCIA  63 

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

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

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

STARTERS
  VEGAN         SPICY

*A GLUTEN FREE OPTION IS AVAILABLE



JUICE
Fresh Carrot / Apple Juice (until 6PM)  18
Natural orange/lemonade/red grapefruit juice   14
Lemon-mint crushed ice shake  24 
Arak Lemon-mint crushed ice shake  34

SOFT DRINKS
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 / Lemon Tonic  14
Ginger Ale / Ginger Beer  14

BEER
DRAFT  (Small/Medium/Large)
Goldstar 19/22/27
Paulaner  20/26/33
Rotating Beer Tap  20/26/33

BOTTLE
Shapira Ale/Stout   30
Herzl IPA   32
Leffe Brune   28
Stella Artois   25
Corona   30
Kasteel Rouge   36

"HAMATSESA" - GLUTEN FREE ALCOHOLIC CIDER
Apple Cider  DRY / SEMI DRY    30
Pear Cider     30

ALCOHOL
APERATIFF

Campari  32
Aperol  34
Martini Bianco   30
Martini Rosso   30
Martini Dry   30 
Lillet (red/white/rosé)   32

ANIS

Ouzo 12   30
Sambuca   30 
Arak Ayalot   30
Arak Ashkelon   26
Pernod   38

RUM

Bacardi   36
Bacardi Black   40
Captain Morgan Spiced   34
Havana Club Anejo   40

VODKA

Stolichnaya   32
Stolichnaya gold  36
Ketel One   40
Grey Goose   44
Beluga   44
Beluga Gold   58

TEQUILA

Cuervo   36
Don Julio Blanco   50
1800 Reposado   60
Patron Anejo   65 

GIN

Gordon's   34
Hendricks   48
Bombay Sapphire   40
Tanqueray    44
Tanqueray Ten   48

BLENDED SCOTCH WHISKEY
 
Grant's Ale Cask   36
Ballantine's   34
Famous Grouse   38
Johnny Walker Red Label   36
Johnny Walker Black Label   45
Johnny Walker Double Black   54

IRISH WHISKEY

Jameson   32
Bushmills   32
Black Bushmills   38
Bushmills 10 Malt   50
Tullamor Dew   36

SINGLE MALT SCOTCH WHISKEY

Glenfiddich (12)   58
Glenfiddich (14) Rich Oak   69
Balvenie (12)   72
Glenmorangie Original (10)   68
Glenmorangie Necter D'or (12)   75
Macallan (12)   95
Laphroaig (10)   68
Talisker (10)  79
Glenlivet (12)   50
Glenlivet (15)   67
Bowmore Legend   58
Lagavulin (16)   105

AMERICAN WHISKEY

Jack Daniel's   40
Jack Daniel's honey   50
Gentleman Jack   55
Jim Beam White   36
Jim Beam Black   40
Four Roses Yellow Label   34
Four Roses Small Batch   48
Wild Turkey 81   30
Woodford Reserve   73
Bulleit Rye   52

COGNAC

Remy Martin VSOP 84
Courvoisier VS 68
Courvoisier VSOP  88

LIQUOR

Cointreau   46
Amaretto Disaronno   36
Southern Comfort   38
Drambuie   38
Kahlua   36
Bailey's Irish Cream   38
Frangelico   32
Amarula   38
Feigling   30
Grand Marnier   48

DIGESTIF

Green Chartreause   48 
Grappa    38
Jagermeister 40
Fernet Branca   38
Bad Apple   38
Absinthe   42

*Soft Drink Add-in 8
*Sour Add-in 10
*Tonic/Bitter Lemon/Ginger Ale/Ginger Beer Add-in 10

BARISTA
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       13
Winter Tea       15
Instant Coffee with Steamed milk     17
Turkish Coffee      10
Hot Chocolate with Real Chocolate/Mocha     18
Hot Apple Cider with fresh apples & cinnamon  
Regular/Alcoholic      18/28
Cold Americano     14
Ice Tea with mint, lemon & cinnamon  14
Cold Coffee  17
* Addition of Ice Cream  8


