
*אזהרה לרגישים לגלוטן - ייתכנו עקבות גלוטן במנות ללא גלוטן.

ארוחות בוקר גם ללא גלוטן*
177  נוקטורנו )זוגית בלבד( - מוגשת עד 13:30 

 4 ביצים לבחירה, סלט שוק, לחם כפרי, מיני קרואסון,
 מגוון ממרחים )עשויים להשתנות עונתית(: גבינת שמנת, 

 גבינת פטה, סלמון מעושן, טונה מעושנת, אבוקדו, פסטו, 

 עגבניות מיובשות, פלפלים קלויים, טחינה, חמאה, 

ריבה, מיני מוזלי, 2 כוסות קפה, 2 כוסות מיץ

67/114  ישראלית )זוגית / יחיד( - מוגשת עד 13:30 
 2 ביצים לבחירה, סלט שוק, לחם כפרי, מגוון 

 ממרחים )עשויים להשתנות עונתית(: גבינת שמנת, 

 גבינת פטה, טחינה, אבוקדו, פסטו, סלט טונה, חמאה, 

ריבה תוצרת בית, כוס קפה, כוס מיץ 

97  צרפתית - מוגשת כל היום 
 בריוש, סלמון מעושן, גבינת שמנת ועלי בייבי ועליהם 

 2 ביצי עין. סלט שוק, פטריות פורטבלו ושמפיניון 
מוקפצות ותפוחי אדמה, כוס קפה/מיץ/קאווה

78/118 טבעונית )זוגית / יחיד( - מוגשת עד 13:30   
 חביתה טבעונית עם בצל, פטריות ועשבי תיבול, 

 סלט שוק, לחם כפרי ומגוון ממרחים טבעוניים, 

כוס קפה, כוס מיץ

29/35 דיל בוקר )לשבת / לקחת( - מוגש עד 13:30   
 מיני כריך: גבינת גאודה / פטה / מוצרלה / סלט טונה 

/ טחינה, כוס מיץ/כוס קפה )קפוצ’ינו/אספרסו( 

תוספות לארוחות בוקר:
 תוספת לחם - 7 | החלפה ללחם ללא גלוטן  - 5

תוספת לחם ללא גלוטן  - 12
סלמון מעושן / טונה מעושנת - 15 | חביתה מ-2 ביצים - 14

אבוקדו - 9 | גבינת גאודה / רוקפור / עזים - 9 | גבינת פטה - 7
פטריות מוקפצות - 14 | פטריות ותפוחי אדמה מוקפצים - 16

 שקשוקות הבית במחבתות לוהטות
עם טחינה ולחם כפרי

רוטב השקשוקה תוצרת הבית, מוכן במקום מעגבניות, 
פלפלים, פטרוזיליה, בצל, שום ותבלינים טריים

57  נוקטורנו 
2 ביצים, רוטב שקשוקה תוצרת הבית

65  פינוקים 
2 ביצים, רוטב שקשוקה תוצרת הבית, תפו”א, גבינת פטה 

64 טבעונית   
טופו, רוטב שקשוקה תוצרת הבית, תפו"א, גרגרי חומוס, תרד 

טוסט קרואסון הנאפה במקום + סלט אישי

גאודה   
47 גבינת שמנת, גבינת גאודה, עגבניות, בצל סגול 

סלמון    
52 גבינת שמנת, סלמון מעושן, עגבניות, בצל סגול, עלי בייבי 

חביתה   
47 טחינה, גבינת פטה, חביתת עשבי תיבול, עגבניות 

14 קרואסונים הנאפים במקום וריבה תוצרת בית 

39  מוזלי / מוזלי טבעוני 
יוגורט עשיר, גרנולה, פירות העונה, דבש / סילאן

לשבת/לקחת מרק )בחורף( 
31/36 מרק היום מוגש עם לחם כפרי וחמאה/פסטו   

סנדוויצ’ים פלוס...
מוגשים על ג’בטה מקמח מחמצת מלא / ללא גלוטן* 

לשבת/לקחת סנדוויצ’ים חמים + סלט אישי 
47/53 נוקטורנו   

 פטריות שמפניון מוקפצות, קונפי שום, בצל סגול, 

פסטו, עלי בייבי, טחינה

49/57  סלמון מעושן 
 סלמון מעושן, גבינת שמנת, עגבניות, חסה, 

בצל סגול, עלי בייבי

49/57  טונה מעושנת  
 טונה מעושנת, עלי תרד, עגבניות, איולי בזיל, 

מלפפון חמוץ 

-  58 מוצרלה פתוח בגריל   
 גבינת מוצרלה, עגבניות, פלפלים קלויים, 

בזיליקום, שמן זית

-  57 גאודה פתוח בגריל   
 גבינת גאודה, גבינת שמנת, עגבניות, בצל סגול, 

זיתי קלמטה

41/48 חביתה   
 חביתה משתי ביצים, גבינת שמנת, עגבניות, 

חסה, חמוצים

47/54 פטה בטטה    
 גבינת שמנת, גבינת פטה, בטטה, פסטו, חרדל, 

עלי בייבי

47/54 הולנדי   
 גבינת שמנת, גבינת עזים חמה, פלחי תפוח עץ, 

אגוזי מלך, חסה, וינגרט תוצרת בית

46/53 קליפורניה   
 חמאת בוטנים, אגוזי מלך, עגבניות, פלפלים קלויים, 

בצל סגול, חסה, וינגרט תוצרת בית

תוספת: סנדוויץ' בג'בטה ללא גלוטן* - 5

סלטים מוגשים עם לחם כפרי
59 נוקטורנו   

 חסה, עלי בייבי, גבינת רוקפור/טבעונית, אגוזי מלך, 

 שקדים, צנוברים, חמוציות מושרות בסיידר תפוחים, 

פרי עונתי משתנה, וינגרט תוצרת בית

54 5 צבעים ופטה   
 עגבניה, מלפפון, פלפלים צבעוניים, גזר, סלק, זיתים, 

 בצל סגול, גבינת פטה/טבעונית, קרוטונים תוצרת בית, 

שמן זית, לימון 

59 פטריות כפרי   
 פטריות שמפניון ופורטבלו מוקפצות בחמאת שום, חסה, 

עלי בייבי, עגבניה, מלפפון, גבינת עזים, וינגרט תוצרת בית

63  טונה מעושנת 
 טונה מעושנת צרובה, תפו"א מוקפצים, עגבניות, 

 עגבניות שרי, עלי תרד, בצל סגול, בצל ירוק, בזיליקום, 

שמן זית, שום טרי, לימון, מוגש עם איולי בזיל 

58 קינואה אדומה ושורשים   
 קינואה אדומה, עלי בייבי, קולורבי, צנון, גזר, סלק, 

 עגבניות שרי, פטרוזיליה, חמוציות, אגוזי מלך, 

 שקדים, בצל ירוק, שמן זית, שמן שומשום, לימון, 

וינגרט |תוצרת בית, מוגש עם יוגורט/טחינה

61 קפרזה   
פוקצ'ה עם שמן זית, שום וזעתר, ועליה קרעי מוצרלה, 

 עגבניות מכל הסוגים והצבעים העונתיים, פלפלים קלויים, 

עלי בזיליקום, חומץ בלסמי מצומצם

קיש + סלט אישי
54  קיש )תרד, בטטה, ברוקולי( 

קיש חמאה פריך עם גבינות וירקות

57 קיש טבעוני אנטיפסטי   
קיש טבעוני פריך עם ירקות

פסטות )פטוצ’יני / פנה(
62 פטריות שמנת   

 פטריות שמפניון ופורטבלו, יין לבן, קונפי שום, 

אגוז מוסקט, שמן כמהין, שמנת, גבינת פרמזן

63 ארטישוק    
לבבות ארטישוק טרי מוקפצים בחמאת מרווה / שמן זית 

ולימון, עגבניות שרי, שום טרי, בזיליקום, גבינת פרמזן

62 אסיאתית   
 פטריות, גזר, סלק, בצל סגול, בצל ירוק, שום טרי, 

 מוקפצים ברוטב חמאת בוטנים, שמן שומשום, 

סויה וטריאקי

63 ערמונים   
 ערמונים, שמן זית, יין לבן, שום טרי, בזיליקום, 

אגוז מוסקט, שמן כמהין, גבינת פרמזן 

58/54 פומודורו איטלקי / פומודורו איטלקי ושמנת   
 רוטב הבית פומודורו: עגבניות, שמן זית/שמנת, בצל, 

שום טרי, בזיליקום, גבינת פרמזן

המבורגר טבעוני + סלט אישי 
מוגש בלחמנייה עם חרדל דיז'ון, קטשופ, עגבניה וחסה, 

בתוספת פטריות ובצל מוקפצים, פלחי תפוחי אדמה 
אפויים, חמוצים

67 המבורגר קטניות   
75 המבורגר ביונד מיט + מיני בירה / מיץ   

67  שוארמה טבעונית 
 + סלט אישי

רצועות סויה ובצל מטוגן בתיבול מזרחי, מוגש בטורטיה עם 
טחינה, עגבניה ופטרוזיליה, בתוספת רצועות בטטה צלויות

64 פלטת גבינות 
 ברי, רוקפור, פטה, פירות, ריבת הבית, קנטוצ'י 

)קרקר איטלקי עם קצח ופרמזן(

המתיקות שאחרי
37 קראמבל תפוחים מוגש עם גלידת בן & ג’ריס 
37 פאי פקאן מוגש עם גלידה טבעונית   
35 פאי לימון ויוגורט מוגש עם קצפת 

37 פאי נוטלה מוגש עם גלידת בן & ג’ריס 
37 פאי נוטלה טבעוני מוגש עם גלידה טבעונית   

עוגת פאדג’ שוקולד חמה מוגשת   

37 עם גלידת בן & ג’ריס  

33 3 אצבעות שוקולד: פיסטוק, אגוזים, שוקולד    

35 עוגת גבינה פירורים  
36 עוגת גבינה-קרם קפוצ’ינו ופקאן סיני 
35 עוגת גבינה טבעונית וקונפיטורת תות   

33   פרפה חלבה 

13-8 עוגיות: בראוניס, חמוציות-שוקולד, פקאן-מייפל,  
רולדת תמרים, אלפחורס

8 חלבה   

 ללא סוכר
36 קראמבל תפוחים 
12 עוגיות חלבה )3( 

שתיה חמה
9 אספרסו קצר / ארוך 
13 אספרסו כפול 
19 אספרסו כפול עם קצפת 
19 אספרסו כפול עם כדור גלידה / גלידה טבעונית 
13/10 מקיאטו קצר / כפול 

17/15 קפוצ’ינו קטן / גדול 
19 קפוצ’ינו ישראלי )עם קצפת( 
12 קורטדו  

 אמריקנו: מנת אספרסו 

12/11 בתוספת מים חמים קטן / גדול 
10 שחור 
11/13 נס קפה על בסיס חלב / מים 

19 מוקה 
21/19 שוקו / שוקוצ’ינו )עם קצפת( 
22 שוקולאטה: משקה שוקולד סמיך 

19 סיידר חם עם תפוחי עץ ומקלות קינמון 
29 סיידר חם בתוספת רום / ברנדי / יין 

12 תה במבחר טעמים / תה ירוק / תה נענע 
18 תה ג’ינג’ר, לימון ודבש 
23 חליטת צמחים: לימונית ולואיזה / פירות יער )קומקום( 
21 צ’אי הודי 

22 סחלב בתוספת אגוזי מלך, קוקוס וקינמון 

תוספות:
5 טעמים לקפה: וניל, אגוזים, קוקוס, קרמל 

5 קצפת  

14/12  קפוצ’ינו לקחת קטן / גדול 
חלב סויה / שקדים - ללא תוספת מחיר

חם אלכוהולי
26 קפוצ’ינו קלואה 
26 קפוצ’ינו אייריש קרים 

28 שוקו רום 
28 שוקו אמרטו 
28 שוקו אייריש קרים 

32 יין חם, תבלינים ועוד פינוקים 

 סיידר חם: עם תפוחי עץ ומקלות קינמון; 

29 בתוספת רום / ברנדי / יין 

קטן/גדול שתיה קרה 
21/17 אייס קפה / קפה קר 
24/20 אייס קפה וניל / קוקוס / אגוזים / קרמל 
14/12 אמריקנו קר 
14/12 תה קר 
19/15 שוקו קר 
21/17 אייס מוקה 

19/16 מיץ תפוזים סחוט במקום 
22/18 מיץ סחוט במקום: גזר / תפוח 
24/20 מיץ-מיקס סחוט במקום: גזר, תפוח, אגס וג’ינג’ר 
18/15 מיץ טבעי: אשכוליות / תותים / לימונדה 

21/17 לימונענע 

14 מוגז: קולה / ספרייט / דיאט / זירו 

14 סיידר צלול 

10 סודה 

13 טוניק 

12 מים מינרלים 

שייקים מיוחדים 
28 מילקשייק וניל / קרם עוגיות מגלידת בן & ג’ריס 
29  שייק ג’וליוס: תפוזים/אשכוליות אדומות/ תות שדה 

וגלידת וניל בן & ג’ריס

28 סורבה מנגו פסיפלורה / תותים ואוכמניות   
13 תוספת רום / טקילה / וודקה   

33 שייק יוגורט קפוא - גרנולה, תפוח, דבש ושקדים 

33 שייק יוגורט קפוא - תמר, טחינה גולמית, גרנולה וסילאן 

בירות
שליש/חצי בירות מהחבית + סיידר אלכוהולי מהחבית 
29/26 טובורג  
32/29 ויינשטפן 
32/29 גינס 
32/29 נגב אמבר אייל 
32/29 מלכה בהירה  
32/29 סיידר ווסטונס פרימיום 4.5% 

בירות בבקבוק
24 גולדסטאר 
24 קרלסברג 
35 מרדסו טריפל 
28 סטלה 

יינות וקוקטיילים
בקשו את תפריט היינות והקוקטיילים המיוחדים

צ’ייסר/שוט  

ויסקי
34  17 בושמילס 

44  23 בלאק בוש 

33  17 גרנטס 

33  17 ג’ים בים  

33  17 ג’יימסון 

41  21 ג’ק דניאלס 

54  28 גלנפידיך 12 

ג’ין
31  - היימנס 

38  - בומביי 

וודקה
29  15 סטוליצ’ניה 

51  26 גריי גוס 

רום 
31  - נגריטה 

33  - קפטן מורגן 

צ’ייסר/שוט  

אניס
25  13 ערק 

33  17 פסטיס 

33  17 אוזו מטקסה 

מרטיני
ביאנקו / רוסו / ורמוט 

29  -

טקילה
36  19 קווארבו גולד 

דז’סטיפ
35  18 ייגרמייסטר 

29  15 אפרול 

29  15 קאמפרי 

ליקרים
29  15 אמרטו 

35  - בייליס 

36  - קלואה 

31  16 פידג’לינג 

35  18 דרמבואי 

אלכוהול

תוספות למשקה: 
משקה קל / מיץ / סודה / טוניק - 6 | משקה אנרגיה - 10

ליד המשקה
29  נשנושי בירה 

קנטוצ'י )קרקר איטלקי עם קצח ופרמז'ן(, ממרחי הבית

31  פינוקי בירה 
ג’בטה לוהטת, ממרחי הבית

האם כבר ביקרתם בקומת העיצוב 
?First Floor והאופנה שלנו

אמנים ומעצבים ירושלמים, ישראלים ומרחבי העולם, מחכים 
לכם בקומה הראשונה שלנו עם המותגים הייחודיים שלהם.

עלו למעלה, שווה לבקר!

     

כשר � חלבי
www.nocturno.co.il


