


ארוחות בוקר גם ללא גלוטן* )מוגשות עד 13:30(
130  נוקטורנו )זוגית בלבד( 

 4 ביצים לבחירה, סלט שוק, לחם כפרי, גבינת שמנת,
 גבינת פטה, סלמון מעושן, טונה מעושנת, אבוקדו, פסטו, 

 עגבניות מיובשות, טחינה, חמאה, ריבה תוצרת בית,
2 כוסות קפה, 2 כוסות מיץ

56/89  ישראלית )זוגית / יחיד( 
 4-2 ביצים לבחירה, סלט שוק, לחם כפרי, מגוון ממרחים 

 )עשויים להשתנות עונתית(: גבינת שמנת, גבינת פטה, טחינה, אבוקדו, 
פסטו, סלט טונה, חמאה, ריבה תוצרת בית, 2-1 כוס קפה, 2-1 כוס מיץ 

64 צרפתית 
 טוסט סלמון מעושן, גבינת שמנת ועלי בייבי כרוך בביצת עין, סלט שוק, 

פטריות מוקפצות ותפוחי אדמה, כוס קפה/מיץ/קאווה
62 טבעונית 

 חביתה טבעונית עם בצל, פטריות ועשבי תיבול, סלט שוק, לחם כפרי 
ומגוון ממרחים טבעוניים, כוס קפה וכוס מיץ

29 דיל בוקר 
 מיני כריך: גבינת גאודה/פטה/מוצרלה/סלט טונה,

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

שקשוקות הבית במחבתות לוהטות + טחינה ולחם הבית )מוגשות כל היום(
46  נוקטורנו 

2 ביצים, עגבניות, פלפלים, פטרוזיליה, בצל, שום
49  פינוקים 

2 ביצים, עגבניות, פלפלים, פטרוזיליה, בצל, שום, תפו”א, גבינת פטה 
48  טבעונית 

לביבות טבעוניות, עגבניות, פלפלים, פטרוזיליה, בצל, שום 

טוסט קרואסון הנאפה במקום + סלט אישי )מוגש כל היום(
33 גבינת שמנת, גבינת גאודה, עגבניות, בצל  גאודה  
34 גבינת שמנת, גבינה מוצרלה מעושנת, עגבניות, פטריות, פסטו  מעושנת  
36 גבינת שמנת, סלמון מעושן, עגבניות, בצל סגול, עלי בייבי  סלמון  
35 טחינה, גבינת פטה, חביתת עשבי תיבול, עגבניות  חביתה  

מוזלי )מוגש כל היום(
33 יוגורט עשיר, גרנולה, פירות העונה, דבש 

תוספות:
לחם - 5 | לחמון בריאות ללא גלוטן - 10 

סלמון מעושן / טונה מעושנת - 10 | חביתה מ-2 ביצים - 12
אבוקדו - 7 | פטריות מוקפצות - 7 | גבינת פטה - 5 

גאודה, רוקפור, עזים - 7 | פטריות ותפוחי אדמה מוקפצים - 10

*אזהרה לרגישים לגלוטן - ייתכנו עקבות גלוטן במנות.



סנדוויצ’ים פלוס...

מוגשים על ג’בטה מקמח לבן / מלא / ללא גלוטן* 

לשבת סנדוויצ’ים פתוחים בגריל + סלט אישי 

47  מוצרלה 
גבינת מוצרלה, עגבניות, פלפלים קלויים, בזיליקום, שמן זית

48  רוקפור 
גבינת רוקפור, גבינת שמנת, עגבניות, עלי בייבי

48  מעושנת 
גבינת מוצרלה מעושנת, גבינת שמנת, עגבניות, פטריות, פסטו

47  גאודה 
גבינת גאודה, גבינת שמנת, עגבניות, בצל, טימין

לשבת/לקחת סנדוויצ’ים חמים סגורים + סלט אישי 

37/45  נוקטורנו 
פטריות שמפניון מוקפצות, קונפי שום, בצל סגול, פסטו, עלי בייבי, טחינה

39/46  סלמון מעושן 
סלמון מעושן, גבינת שמנת, עגבניות, חסה, בצל סגול, עלי בייבי

39/46  טונה מעושנת  
טונה מעושנת מוקפצת, עגבניות, עלי תרד, איולי בזיל, מלפפון חמוץ 

34/39  טונה 
סלט טונה )נתחי טונה, מיונז, בצל סגול ותפו”א(, עגבניות, חסה

28/36  חביתה 
חביתה משתי ביצים, גבינת שמנת, עגבניות, חסה

34/42  אבוקדו )בעונה( 
אבוקדו, עגבניות, בצל, פטריות, פסטו, חסה בוינגרט תוצרת בית

36/44  פטה בטטה  
גבינת שמנת, גבינת פטה, בטטות, פסטו, חרדל, עלי בייבי

36/44  גבינת עזים 
 גבינת שמנת, גבינת עזים, ממרח עגבניות מיובשות, עגבניות, 

בזיליקום, חסה 
37/45  הולנדי 

 גבינת שמנת, גבינת עזים חמה, פלחי תפוח עץ, אגוזי מלך, 
חסה בוינגרט תוצרת בית

36/44  טבעוני 
 חמאת בוטנים, אגוזי מלך, עגבניות, פלפלים קלויים, בצל סגול, 

חסה בוינגרט תוצרת בית
תוספת: ג’בטה ללא גלוטן* - 5



סלטים
 מוגשים עם לחם כפרי / לחמון בריאות ללא גלוטן* 

ומתובלים ברטבי הבית
49  נוקטורנו 

 פלפלים קלויים, אגוזי מלך, חסה, עלי בייבי, עגבניות, מלפפון, 
גבינת רוקפור, פרי עונתי משתנה, וינגרט תוצרת בית

47  שוק ופטה 
 עגבניות, מלפפון, פלפלים צבעוניים, גזר, סלק, זיתים, בצל, גבינת פטה, 

שמן זית ולימון 
52  פטריות כפרי 

 חסה, עלי בייבי, עגבניות, מלפפון, פטריות שמפניון ופורטבלו מוקפצות, 
גבינת עזים, וינגרט תוצרת בית

52  טונה מעושנת 
 טונה מעושנת ותפוחי אדמה מוקפצים, עגבניות, עגבניות שרי, בצל סגול, 

בצל ירוק, בזיליקום, שמן זית, שום, לימון, מוגש עם איולי בזיל 
49  קינואה אדומה ושורשים 

 קינואה אדומה, עלי בייבי, קולורבי, צנון, גזר, סלק, פטרוזיליה, חמוציות, 
 אגוזי מלך, שקדים, בצל ירוק, שמן זית, לימון, וינגרט תוצרת בית, 

מוגש עם יוגורט/טחינה
47  קפרזה 

 קרעי מוצרלה, עגבניות מכל הסוגים והצבעים העונתיים, פלפלים קלויים, 
עלי בזיליקום, שמן זית וחומץ בלסמי מצומצם

קיש + סלט אישי

44  קיש )מבחר משתנה( 
קיש חמאה פריך עם גבינות וירקות

44  קיש טבעוני 
קיש טבעוני פריך עם ירקות

לשבת/לקחת מרק 
31/36  מרק היום )בחורף( 

 מוגש עם לחם מלא / ללא גלוטן* 
וחמאה

תוספת: *לחמון בריאות ללא גלוטן - 10



פסטות
פסטות לבחירה )פטוצ’יני / פנה( עם רטבים תוצרת הבית

48  עגבניות 
עגבניות, שמן זית, בצל, שום, עשבי תיבול וגבינת פרמזן

54  פטריות שמנת 
 פטריות שמפניון ופורטבלו, יין לבן, קונפי שום, אגוז מוסקט, שמן כמהין 

וגבינת פרמזן
58  ארטישוק א-לה-רומאנה  

 רבעי ארטישוק איטלקי, עגבניות שרי, שום, חמאת מרווה, לימון, 
בזיליקום וגבינת פרמזן

52  עשבי תיבול, עגבניות מיובשות ואספרגוס 
 עגבניות מיובשות, אספרגוס, יין לבן, טימין, רוזמרין, בזיליקום, שום, 

בצל ירוק, צ’ילי, שמן זית וגבינת פטה 
52  זוקיני תרד 

פרוסות זוקיני, עלי תרד, פסטו, שום, לימון, שמן זית וגבינת פטה
54  אסיאתית 

 פטריות, גזר, סלק, בצל סגול, בצל ירוק, מוקפצים ברוטב חמאת בוטנים, 
שמן שומשום, סויה וטריאקי

 המבורגר טבעוני
58  המבורגר + סלט אישי 

 המבורגר קטניות, פטריות ובצל מוקפצים, 
 מוגש בלחמנייה עם חרדל דיז’ון, קטשופ, עגבניות, 

חסה, חמוצים תוצרת בית

 שוארמה טבעונית
58  שוארמה + סלט אישי 

 רצועות סייטן ובצל מטוגן בתיבול מזרחי, 
מוגשת ברול טורטייה עם טחינה

 ספיישל היום טבעוני
מנות היום טבעוניות - שאלו את המלצר/ית



המתיקות שאחרי
36 פאי תפוחים מוגש עם גלידת בן & ג’ריס 
36 פאי פקאן מוגש עם גלידת בן & ג’ריס  
36 פאי נוטלה מוגש עם גלידת בן & ג’ריס 
34 פאי שזיפים וקרם שקדים מוגש עם קצפת 

36 עוגת פאדג’ שוקולד חמה מוגשת עם גלידת בן & ג’ריס  
34 סופלה שוקולד חם מוגש עם גלידת בן & ג’ריס 
31 אצבעות שוקולד פיסטוק + אגוזים + חמוציות  

33 עוגת גבינה פירורים  
34 עוגת גבינה-קרם קפוצ’ינו ופקאן סיני 

33 פרפה חלבה  

14 קרואסונים ומאפים הנאפים במקום + ריבה תוצרת בית )בבוקר( 

12-7  עוגיות: בראוניס, חמוציות-שוקולד, פקאן-מייפל, חלבה  
רולדת תמרים, אלפחורס

34 פאי תפוחים 
10 עוגיות חלבה )3( 

- עוגות עונתיות וקינוחים משתנים 

32 גלידה פינוקים 
 2 כדורי גלידה בן & ג’ריס וניל / קרם עוגיות

שוקולד, קצפת ופירות

תוספות:
קצפת - 4

כדור גלידה בן & ג’ריס - 9



שתיה חמה
9 אספרסו קצר / ארוך 
13 אספרסו כפול 
13/10 מקיאטו קצר / כפול 
12/11 אמריקנו: מנת אספרסו בתוספת מים חמים קטן / גדול 
10 שחור 
11 קורטדו  
15/13 קפוצ’ינו קטן / גדול 
18 קפוצ’ינו ישראלי )עם קצפת( 
18 אספרסו כפול עם קצפת 
18 אספרסו כפול עם כדור גלידה 
11/13 נס קפה על בסיס חלב / מים 
18 מוקה 
18/16 שוקו / שוקוצ’ינו 
19 שוקולאטה: משקה שוקולד סמיך 
19 נוקטורנו: מנת אספרסו, פרליני שוקולד, קצפת ושבבי שוקולד 
18 סיידר חם: עם תפוחי עץ ומקלות קינמון 
28 סיידר חם בתוספת רום / ברנדי / יין 
21/11 תה במבחר טעמים / תה ירוק / צמחים )כוס / קומקום( 
12 תה נענע טריה 
16 תה ג’ינג’ר, לימון ודבש 
21 חליטת תערובת צמחים )קומקום( 
18 צ’אי הודי 
19 סחלב בתוספת אגוזי מלך, קוקוס וקינמון 
21 סחלב פיסטוק בשילוב חמאת פיסטוק ושבבי קוקוס 
18 שוקו אגוזי לוז בשילוב חמאת אגוזי לוז וחלב מוקצף 

תוספות:
4 טעמים לקפה: וניל, אגוזים, קוקוס, קרמל 
2 חלב סויה אורגני ללא סוכר ומלח / חלב שקדים 
4 קצפת  
12/10 קפוצ’ינו לקחת קטן / גדול 

דיל קפה ומאפה 
קפוצ’ינו ומאפה הנאפה במקום 

 23/21



חם אלכוהולי
24 קפוצ’ינו ליקר קפה 
24 קפוצ’ינו אייריש קרים 
26 שוקו רום 
25 שוקו טריפל סק 
26 שוקו אייריש קרים 
24 שוקו ליקר מנטה 
25 חלב חם, קוקוס וליקר קפה 
24 קפה אירי: אספרסו כפול, וויסקי וקצפת 
26 הוט טודי: משקה לימון וויסקי 
29 יין חם, תבלינים ועוד פינוקים 
28 סיידר חם: עם תפוחי עץ ומקלות קינמון; בתוספת רום / ברנדי / יין 

קטן/גדול שתיה קרה 
19/15 אייס קפה / קפה קר 
22/18 אייס קפה וניל/קוקוס/אגוזים/קרמל 
18/14 אמריקנו קר 
18/14 תה קר 
19/15 שוקו קר 
19/15 אייס מוקה 
23 מילקשייק וניל / קרם עוגיות 
24 ג’וליוס: תפוזים/אשכוליות אדומות/ תות שדה + גלידת וניל בן & ג’ריס 

18/14 מיץ תפוזים סחוט במקום 
17 מיץ סחוט במקום: גזר / תפוח 
20 מיץ-מיקס סחוט במקום: גזר, תפוח, אגס וג’ינג’ר 
18/15 מיץ טבעי: אשכוליות / תותים / לימונדה 
20/16 לימונענע 
12 מוגז: קולה / ספרייט / דיאט / זירו 
12 סיידר צלול 
8 סודה 
12 טוניק 
10 מים מינרלים 

תוספות: 
קצפת - 4 | ג’ינג’ר - 2



שייקים מיוחדים
23  סורבה מנגו פסיפלורה 
9 תוספת רום / טקילה / וודקה   
23  סורבה תותים ואוכמניות 
9 תוספת רום / טקילה / וודקה   
24 מילקשייק קוקוס ושבבי שוקולד 
26 שייק יוגורט קפוא - גרנולה, תפוח, דבש ושקדים 
26 שייק יוגורט קפוא - אננס 

בירות ויין

שליש/חצי בירות מהחבית + סיידר אלכוהולי מהחבית 
29/26 טובורג  
31/28 ויינשטפן 
31/28 גינס 
31/28 נגב אמבר אייל 
31/28 סיידר ווסטונס פרימיום 4.5% 

בירות בבקבוק
24 גולדסטאר 
24 קרלסברג 
28 נגב - אמבר אייל / אואזיס 
35 סן ברנרדוס 
35 מרדסו טריפל 
26 סטלה 
23 נשנושי בירה - קנטוצ’יני + מטבלי הבית 
26 פינוקי בירה - ג’בטה לוהטת + ממרחי הבית משתנים  

סיידרים אלכוהוליים - באסטר’ס )בבקבוק(
29 תפוחים 4.8% / 6.7%  
29 לימונים 5%  
15 משקה אנרגיה 

יינות
מבחר יינות: בקשו את תפריט היינות המיוחדים

29 יין הבית - כנען דלתון: אדום/ לבן )כוס( 
24 קאווה )כוס( 



אלכוהולי

צ’ייסר/שוט  

ויסקי
28  17 בושמילס 
34  23 בלאק בוש 
44  17 ג’וני ווקר 
33  16 גרנטס 
32  16 ג’ים בים  
32  17 ג’יימסון 
41  23 ג’ק דניאלס 
54  28 גלנפידיך 12 

ברנדי
38  - ברדינה 

קוניאק
59  -  VSOP דופוי

ג’ין
31  - ביפיטר 
31  - גורדונס 
38  - בומביי 
6  תוספת למשקה קל  

/סודה / טוניק

וודקה
26  16 אבסולוט 
31  16 פינלנדיה 
29  15 סטוליצ’ניה 
51  26 גרייגוס 

רום 
36  - בקארדי 
33  - קפטן מורגן 

צ’ייסר/שוט  

אניס
25  13 ערק 
31  16 סמבוקה 
33  17 פסטיס 
33  17 אוזו מטקסה 

מרטיני
29  - ביאנקו / רוסו / ורמוט 

טקילה
36  19 קווארבו גולד 
35  18 סאוזה גולד 

דז’סטיפ
35  18 ייגרמייסטר 
29  15 אפרול 
29  15 קאמפרי 

ליקרים
18  15 אמרטו 
29  - סאוטרן קומפורט 
35  - בייליס 
36  - קלואה 
25  16 פידג’לינג 
35  18 דרמבואי 

קוקטיילים מדליקים!
 בקשו את תפריט

הקוקטיילים המיוחד

תוספות: 
6 משקה קל / מיץ 
10 משקה אנרגיה 



"יש רגעים בחיים שאתה יודע שהגעת הביתה... 
גשם זלעפות כיסה את הכביש בנהר בוהק 

ושוצף כשהתנשפתי במעלה רחוב בצלאל. המסך 
הלך והתעבה, מלווה בעקצוצי ברד דוקרניים. 
חיפשתי מחסה. ידעתי שיש לי שעתיים שלמות 

לשרוף עד שעלמה תגיע לירושלים. הטיסה שלה 
נוחתת ממש עכשיו... ריח של קפה ופלפלים נצלים 
בתנור קיבל את פני במעלה רחוב בצלאל. נוקטורנו. 
בית הקפה בו עלמה ואני נפגשנו לראשונה לפני 

שנתיים נגלה לעיניי. בבת אחת הציף אותי זיכרון 
הריחות והטעמים, ביחד עם שמץ ריחו העדין של 
הלבנדר שהפיץ שיערה של עלמה. הרגשתי שוב 
בבית. נעם המלצרית קיבלה את פניי בחיוך "הי, 

איפה היית? התגעגענו אליך... אתה רוצה 
שיכינו לך שקשוקה? הרגע השף סיים להכין את 
רוטב השקשוקה מעגבניות ופלפלים צלויים טריים 

טריים... היא זכרה!  זו המנה האהובה עלי 

בבקרים! אבל המרק החם שבעבע על הכיריים 
הזכיר לי את הפגישה האחרונה, כשעלמה אמרה 
שהיא צריכה קצת ספייס... וחצי שנה של חילופי 
סטודנטים בפריז ממש תתאים לה... אז היום מרק. 

זו תהיה חוויה מתקנת... שקעתי במרק עדשים 
שחורות בטטה וסלק מהביל עם לחם פריך, ודמיינתי 

איך עלמה עומדת בפתח, שיערה האדמוני נוצץ 
מטיפות הגשם ועיניה חמות ומתגעגעות... "אתה 
חייב לטעום את הספיישל של היום, עם פטריות 

פורטבלו מוקפצות ושמן כמהין..." קטע עמית 
הבעלים את חוט מחשבותיי... " אחר כך, כשעלמה 
תגיע..." עניתי, ועצמתי את עיניי כשברקע מתנגן 

לו "Cry me a river" של אלה 
פיצג'רלד. ואני ידעתי, שכאן, בנוקטורנו, במקום 
שעלמה ואני כל כך אהבנו, נחצה את הנהר." 

נדב, ינואר 2016

רבים שואלים מה סוד הקסם של נוקטורנו? מה עושה אותו כל כך מיוחד 
ואהוב? חשבנו לשתף אתכם בכמה אהבה מושקעת פה - בכל פינה ובכל 

מנה, ביין ובכל מוזיקה חיה ואירוע - והחלטנו בסופו של דבר פשוט להעביר 
לכם את החוויה דרך עיניו של אורח אחד כפי שכתב אותה בספר האורחים 

שלנו... לא נגענו.



רחוב בצלאל 7, מתחם ‘מעצבים בעיר’ 
טל. 077-7008510 

שעות פתיחה:
א’-ה’ 01:30-07:00 

שישי 07:00 עד שעה לפני כניסת שבת
שבת חצי שעה אחרי יציאת שבת עד 01:30 

כשר � חלבי 
www.nocturno.co.il

 נוקטורנו


