
בס"ד

המעז מנצח
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60
60
60
60
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34
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69
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...............................................................................
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............................................................
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........................

פתיחים:

למאחרים לקום:

עיקריות:

הטאפסים של ג'וחא טאפסי השף, מוגש לצד פוקצ'ה
חציל הרי ירושלים חציל בלאדי שרוף , קונפי שום,  טחינה גולמית, בלסמי מצומצם, 

זרעי עגבנייה ועשבי תבלין מוגש עם חלה

חציל בדואי חציל על מצע לאבנה ירוקים, שום קונפי וצ׳ימיצ׳ורי הבית מוגש עם חלה
בטטה דה בורדו קונפי בטטה צרפתית עם גבינת עזים, בלסמי וקונפי שום

מיקס ברוסקטות הבית 

בוקר ירושלמי ביצים לבחירה, סלט לבחירה, מטבלים וחלה טרייה
בוקר מרוקאי מטבוחה של שקשוקה וביצים, סלט לבחירה, מטבלים, חלה טרייה 

בוקר פריזאי פריטטה של פטה ורוקט, סלט לבחירה, מטבלים, חלה טרייה
בוקר מושחת ביצת עין והולנדז שמנת על בריוש עם תרד ופטריות מוקפצות, סלט לבחירה

בוקר השף ארוחת בוקר משתנה, שאל את המלצר
ג'וחא זוגי ביצים לבחירה, מגש גבינות מפנק, מטבלים, סלט לבחירה, פוקצ'ה

*כל ארוחות הבוקר מוגשות עם תפוזים/לימונדה ושתייה חמה לבחירה.
*סלט לבחירה - ירקות/קינואה.

ניוקי תפו"א אפונה, ברוקולי ברוטב חמאה ושמן כמהין
מרק היום שאל את המלצר. מוגש עם קרוטונים/חלה

רביולי במילוי גבינות ברוטב חמאת עגבניות מיובשות, שאלוט וסלרי
פטוצ׳יני ברוטב עגבניות שרי מצומצם, בזיליקום ובלסמי

רביולי ריקוטה ארטישוק ברוטב שמנת רוקפור ושקדים קליים
רביולי בטטה רוטב שמנת סלק וגבינת עזים

חלת גבינות פוקצ׳ה במילוי 4 סוגי גבינות, שום קונפי ופרמזן
*פנה ללא גלוטן - רוטב לבחירה
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..............................
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.............................................

.....................................................................



.........................................................................................................................58

.........................................................................................................................58

......................................................................................................................58

......................................................................................................................62

.......................................................................................................................58

סלטים:
סלט עזים

עגבניות שרי חצויות, צ׳ילי אדום, צנונית, רוטב בלסמי, פסטו וגבינת עזים.
סלט קיסר

לבבות חסה, עגבניות שרי, בצל סגול, קרוטונים, קורנישונים, צלפים וגילופי פרמזן
סלט בטטה

חסה, עלי בייבי, עגבנייה, מלפפון, קוביות בטטה, אגוזי מלך, גבינת פטה
סלט גבינות

חסה, עלי בייבי, פרי העונה, רוטב קיסר, גבינה בולגרית וגבינת עזים
סלט ג׳וחא

לבבות חסה, פרי העונה, עלי בייבי בוינגרט הדרים, קוביות בריוש אפויות, 
פיצוחים במייפל ומלח גס

*כל הסלטים מוגשים בליווי חלה אישית.   *תוספת - חלה 8₪ / פוקצ׳ה 12₪
*לחם ללא גלוטן

בס"ד

10% הנחה *בהצגת חוגר- 

מאפים שוקולד / שקדים / קינמון
אמריקן פאי פאי אגוזים מוגש עם גלידה

השוקולד של הבלגי עוגת שוקולד חמה עם רוטב שוקולד מוגש עם גלידה
וופל בלגי שוקולד מריר, שמנת, שערות חלבה, גלידה ופירות

הבריטי המתוק עוגת גבינה אפויה מוגשת עם שיערות חלבה
חלום אמריקאי עוגת טופי קראנץ׳ מוגשת עם שבבי שוקולד

מסביב לעולם בכפיות מיקס חגיגת קינוחים
תוספת כדור גלידה וניל / שוקולד / פיסטוק/ קוקוס טבעוני

34 ............................
34 ..............................................................
34 .................................................

.......................................................................................

...........................................................................

......................

...........................................

..............................................

............................................

....................................................................

............................................

15
42
42

42
42

42
88
12

לקטנטנים:

מתוקים:

טוסט רוטב עגבניות, גבינה צהובה וחמאה זיתים/פטריות / תירס לבחירה
ספגטי / פנה ברוטב עגבניות / שמנת פטריות

בוקר ילדים ביצה לבחירה, גבינה, ירקות חתוכים, חלה



בס"ד

סלטים:

מחבת שקשוקה

20 .............................................................................

12 ...............................

35 .................................................................................

38 .....................................................................................

42 ......................................................................
40 ........................

40 .....................................................................................

38 .............................................................................

30 ...................................................................................

סלט ירוק - חסה, עלי בייבי, פרי העונה בוינגרט הדרים
סלט יווני - עגבנייה, מלפפון, בצל, זיתי קלמטה וגבינה בולגרית

סלט טונה - חסה, עגבניה, מלפפון, בצל סגול, טונה ומיונז
*כל הסלטים מגיעים בליווי לחם הבית.

שקשוקה חריף 
שקשוקה בלקנית (חציל קלוי ובולגרית)

שקשוקה גבינת עזים
*השקשוקה מוגשת עם טחינה וחלת הבית.

טוסטים:
טוסט פיצה - גבינה צהובה, רוטב פיצה 

ותוספת לבחירה: זיתים / פטריות / תירס
טוסט יווני - רוטב פסטו, בולגרית, בצל סגול וזיתי קלמטה

טוסט שמנת פטריות - גבינה צהובה, רוטב שמנת פטריות

כריכים:

38 קינוחים:.............................................................................
עוגת גבינה אפויה / עוגת שוקולד חמה / 

עוגת טופי קראנץ׳ / וופל בלגי

חביתה - גבינה לבנה, עגבנייה
קפריזה - פסטו כוסברה, גבינת עזים, עגבנייה

טונה - טונה, מיונז, חסה וחמוצים

קפה חם + מאפה
מאפה - שקדים / שוקולד / קינמון 

פסטה:
פנה / ספגטי

שמנת פטריות / סלסה רוזה / עגבניות
*מוקרם גבינה צהובה תוספת - 5₪    *סלט אישי  תוספת - 8₪  

*פנה ללא גלוטן

*לחם ללא גלוטן

חיילים
T.A בלבד



חיילים
T.A בלבד



משקאות

בס"ד

שתייה קלה:
12 ......................................................
12 ...........................................................................................................
12 ..............................................................
10 .....................................................................
12 .........................................................................
15 ............................................................
17 .....................................................
14 ....................................................................
16 ..........................................................................

קוקה קולה / זירו / ספרייט
פיוזטי

פריגת - ענבים / תפוזים
סודה / מים מינרליים

בירה שחורה מאלט
לימונדה / לימונענע גרוס

אייס קפה / אייס וניל עוגיות
ברד בטעמים (בעונה)

קפה קר / שוקו קר 

שתייה חמה:
13 ...........................................................
10 .................................................
11 ............................................
16 ........................................................................................
10 ...........................................................................................
10 ................................................................................................

הפוך / נטול / נס על חלב
אספרסו כפול / מקיאטו כפול

אמריקנו / קפה נמס / שוקולית
שוקו פרלינים

תה בטעמים
קפה שחור

*תחליפי חלב - סויה / שקדים / שיבלות שועל תוספת - ₪2 



אלכוהול

בס"ד

בירות:
20 .........................................................................................................
20 ..................................................................................................
25 ................

טובורג
קרלסברג

 IPA / מוסקו - מבשלת בירה ישראלית - אייל בהירה

קוקטיילים:
40 ................................
40 ..........................................
40 ......................................................
40 .........................

לימונערק גרוס - ערק, לימון ונענע גרוסים
מוחיטו - רום בקרדי, נענע, ליים וסאוור

מרגריטה- טקילה, תפוזים ולימון
פינק ליידי - רום בקרדי, לימון, נענע ומונין תות

וודקה:
38 ...........................................................................................................
38 .........................................................................................................
38 ..........................................................................................
38 .........................................................................................................

בלוגה
גרייגוס

ואן גוך אסאי
קמפרי

וויסקי:
38 .....................................................................
38 ...............................................................................................

ג'וני ווקר בלאק לייבל
ג'ק דניאלס

אניס:
17 ערק איילות.............................................................................................


