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"חצות" נוסדה בשנת 1970 ע"י האחים אברהם ומיכאל עג'מי.

במשך השנים, המסעדה הפכה לאבן דרך בתרבות 

הירושלמית והתבססה כמוסד קולינרי בעיקר בזכות 

"המעורב הירושלמי" שהומצא במקום.

מידי שבוע פוקדים את המסעדה סלבריטאים רבים, 

פוליטיקאים בכירים, אנשי ספורט ועוד רבים מהברנז'ה הישראלית. 

חלקם מתועדים בתמונות על קירות המסעדה. 

"חצות" מתאפיינת בחווית בישול מיוחד הנעשה על פלטה 

רותחת בחום של 250 מעלות, כאשר כל הבשרים מתובלים 

בתבלין המיוחד והסודי של המקום  שנותן להם צבע, טעם 

וארומה שאין שני להם. מיקום המסעדה בין שכונת נחלאות 

הוותיקה ובין שוק מחנה יהודה המפורסם, יוצר  אווירה 

ירושלמית אותנטית אמיתית ובשילוב עם האוכל במקום, 

הופך את הבילוי ל"חוויה בלתי נשכחת" 

 בתיאבון.

קצת עלינו...
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