
Sunday - Thursday, 18:00-22:00. 4th Floor. Reservations: 02-6212030

Appetizers
Warm lupin beans with black cumin
Creamy hummus with warm chickpeas
Tabbouleh salad
Green Falafel
Baladi eggplant with garlic and lemon
Tahini 
Amba

Skewers
Skewer of your choice served with spicy tomatoes and green "schug"
Aged beef entrecote   
Boneless chicken thigh and "Ras-El Hanout" spice mix   
Beef kebab    
Lamb
Served with grilled vegetables and a side dish of your choice

Fish
Whole baked sea bream with sea salt and fresh lemon   
Crispy-Skinned salmon fillet with spicy tomato salad            
Served with grilled vegetables and a side dish of your choice

Jerusalem on a Plate
Jerusalem mixed grill of boneless chicken thighs, hearts,
spleen and slices of beef with tahini sauce

Stuffed Vegetables (vegan) - Market vegetables stuffed with concentrated lemon stock 
and olive oil, herbs and white almonds

"Machne Yehuda" Shwarma - Red meat, lamb spare ribs, onions confit 
and warm spices 

Lamb Sambusa with onions confit - Pastry stuffed with lamb ragout, 
served with green leaves salad

Chicken Schnitzel - Chicken breast cutlet with a crispy coating

Served with grilled vegetables and a side dish of your choice

Side Dishes
Freekeh wheat and lentil majadara /  basmati rice / root vegetable chips / 
freshly chopped Israeli vegetable salad

* Prices are in NIS. VAT included 
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ימי ראשון – חמישי, 18:00-22:00. קומה 4.   להזמנות: 02-6212030 
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מאזטים מפנקים במרכז השולחן

תורמוס גרגירים חם, כמון שחור

קרם חומוס גרגירים חם

סלט טאבולה

פלאפל ירוקים                                

חציל בלאדי בשום ולימון

טחינה 

עמבה

שיפודים – מוגש עם עגבניות חריף וסחוג ירוק                                  
אנטרקוט אדום מיושן                                                                                                 

פרגית "ראס אל חנות"                                                                                                      

קבב 

טלה ולייה                                                                                                              

המנה מוגשת בליווי ירקות בגריל ותוספת לבחירה

דגים
דניס שלם עשוי במלח ים מוגש עם לימון טרי  

פילה סלמון פריך עור        

המנה מוגשת בליווי ירקות בגריל ותוספת לבחירה

ירושלים בצלחת
מעורב ירושלמי- פרגיות, לבבות, טחול, כבד עוף ובשר אדום                                                        

ממולאים (טבעוני) – ירקות שוק ממולאים בציר לימון ושמן זית, עלי תבלין חמצמצים ושקדים לבנים

שווארמה "מחנה יהודה" – בשר אדום, ברוסט טלה, בצלים קונפי ותבלינים חמים                            

סמבוסה של טלאים בקונפי בצלים מוגש עם סלט עלים ירוקים     

שניצל עוף- נתח חזה עוף בציפוי פריך

המנה מוגשת בליווי ירקות בגריל ותוספת לבחירה

תוספות לבחירה
מג'דרה חיטה פריקי ועדשים / אורז בסמטי / צ'יפס ירקות שורש / סלט ירקות ישראלי קצוץ טרי

* המחירים ב₪ וכוללים מע"מ                                       


