מוגש עד שעה 12:00

טוסטים

בוקר

מוגש עם שתיה אחת קטנה ,חמה או קרה

בקסטן לבן ,מוגש עם מיני סלט חסה

58

שקשוקה 

שתי ביצים ,עגבניות ,פלפל חריף ,בצל ושום
מוגש עם לחם

הטוסט של רעותי

גבינה צהובה ,חמאה ,פטריות ,עגבנייה ובזיליקום

טוסט צ׳דר

תוספת מרגז +12

שקשוקה טבעונית

48

58



פטריות ,זוקיני ,עגבניות ,פלפל חריף ,בצל ושום

56

בוקר קיבוץ

ביצים מקושקשות ,סלט קצוץ,
קוטג׳ ,קורנפלקס וטוסט גבינה צהובה

בוקר אנגלי

64

בנדיקט יהושע (מוגש בימים א׳-ה׳)

68

נקניקיה אירית ,תפוח אדמה ,פטריות ,בצל ירוק
ועגבנייה מוקפצים בחמאה ,מוגש עם שתי ביצי עין
וקסטן לבן קלוי

44

פרנץ׳ טוסט

חלה מתוקה ,סלט פירות ,קרם פרש ,מייפל וריבה
סלט פירות ,קרם פרש ,אגוזים מקורמלים ומייפל

56
56

בוקר יהושע

60

מיני כריך גבינת אמנטל 28
עגבנייה ,מלפפון ,אורוגולה וחמאה בלחם דגנים

קסטן לבן ,פסטרמה הום מייד ,חמוצים ,חסה
ורוטב קיסר (אנשובי) ,מוגש עם מיני סלט חסה ופרמז׳ן

64

סלטים
סלט ציונה 

עגבנייה ,מלפפון ,פלפל אדום ,קולורבי ,בצל סגול,
זיתים ,אורגנו וגבינת פטה מוגש עם לחם

סלט ירוק וטוסטוני צ׳ד ר

חסה ,אורוגולה ,מלפפון ,בזיליקום ,נענע,
בצל סגול ,פרמז׳ן ,שקדים קלויים ,שמן זית ,לימון
וטוסטוני צ׳דר

סלט ארטישוק וזוקיני 

126/69

שתי ביצים עשויות כבקשתך
תוספות לביצים :עשבי תיבול  /בצל
צהובה  /אמנטל  /פטה  /פטריות  /פפרוני  /אחר ₪5 -

שתיה קרה  +חמה לבחירה
תוספות לשתיה:
הפוך גדול ₪3 -
שוקו חם  /קפה קר  /סיידר חם ₪5 -

קלאב טבחים

קסטן דגנים ,חביתה ,מיונז ,מלפפון חמוץ ועגבנייה
מוגש עם קולסלואו אגוזים תוספת קראנץ׳ פפרוני +5

48

מיני בוקר ניו יורק 38
נקניקיית מרגז של אלן ,ביצי עין ,כרוב כבוש
וקסטן לבן קלוי

קסטן דגנים ,רוסטביף שייטל ,חסה ,עגבנייה ,בצל סגול,
איולי וחרדל ,מוגש עם מיני סלט חסה ופרמז׳ן

מוזלי

סלט קצוץ ,סלט זוקיני ,קפרזה ,טונה ,ציזיקי,
קרם פרש ,טחינה-פסטו כוסברה ,מוזלי,
סלסלת לחמים ,חמאה ,ריבה  ,טוסטון צ׳דר
ומיני בורקס בולגרית

כריכים

קלאב רוסטביף

יוגורט ,גרנולה ,פירות העונה ודבש

יחיד  /זוגי

55

מיני בוקר של עידו 38
מקושקשת על סלט קצוץ עם לחם דגנים וטחינה

ארטישוק ואורוגולה מוקפצים בשמן זית,
על סלט של זוקיני ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,חסה,
גרעיני דלעת וגבינת פטה ,באיולי שמנת חמוצה

56
58

67

מוגש עם פרוסת פוקאצ׳ה ביתית

סחבי קטן | גדול

מוגש בימים א׳-ה׳ בשעות 8:00-11:00

מיני בוקר פועלים 32
מקושקשת ,ירקות חתוכים ,לחם דגנים וטחינה

הרמנ׳ס פסטרמי

בוקר מתוק

פנקייק יהושע

טוסט אמנטל

גבינת אמנטל ,חמאה ,פפרוני וביצת עין

מוגש עם לחם

ביצים עלומות על חלה קלויה ,פרמז׳ן,
אורוגולה ,פטריות בשמנת ,אספרגוס,
איולי וקראנץ׳ פפרוני

גבינת צ׳דר ,חמאה ,בצל סגול וזיתי קלמטה

48

מיני בוקר

77/62

חזה עוף  /שרימפס על סלט קצוץ ,עשבי תיבול ובורגול
מוגש עם טחינה ופסטו כוסברה תוספת ביצה קשה +6

סלט קיץ

68

קיס ר

68

חזה עוף על הגריל ,חסה ,אורוגולה ,בצל סגול,
פירות העונה ,אגוזים מקורמלים ,פרמז׳ן וויניגרט הדרים
טונה אדומה צרובה  /פסטרמה הום-מייד ,ביצה רכה,

חסה ,בצל סגול ,פרמז׳ן ,קרוטונים ורוטב קיסר (אנשובי)

מיני כריך טונה 28
טונה ,מיונז ,מלפפון חמוץ ,בצל ירוק וחסה בלחם דגנים
מיני כריך חביתה 28
עגבנייה ,מלפפון ומיונז בלחם דגנים
מיני כריך טבעוני 28
זוקיני ,פטריות ,ארוגולה ,שקדים ו״חמאת עגבניות״
בלחם דגנים
מיני מוזלי 28
יוגורט ,גרנולה ,פירות העונה ודבש
מיני פנקייק 23
קרם פרש ומייפל
קפה ומאפה 26
קרואסון חמאה  /שקדים  /שוקולד

מהמסחטה
מיץ גזר  /תפוח סחוט במקו ם
תפוז  /אשכוליות  /לימונד ה

18
14

ליד הקפה
קרואסון חמאה  /שוקולד  /שקדים
מיני בורקס בולגרית  /קשקבל
עוגיות ריבה  /בראוניס
 3עוגיות חמאה  /טחינה

 -טבעוני  /אופציה לטבעוני

17
4/3
5/3
5

Served untill 12:00 noon

Grilled Cheese

Breakfast

Served with a small lettuce salad on white Kasten bread

Served with one small hot or cold drink

Shakshuka



58
Tomatoes, spicy pepper and garlic cooked with
two eggs SERVED WITH BREAD
ADDITION OF MERGUEZ SAUSAGE +12

Vegen Shakshuka



58
Tomatoes, spicy pepper and garlic cooked with
zucchini & mushrooms SERVED WITH BREAD

Kibbutz Breakfast

56
Scrambled eggs, chopped salad, cottage cheese,
cornflakes & a grilled cheese sandwich

English Breakfast

64
Irish sausage, potatoes, scallions, mushrooms
and tomatoes tossed in butter with a sunny
side up egg & toasted bread

Yehoshua Benedict (Sunday-Thursday)

Poached eggs on toasted Challa, arugula and
mushrooms in cream and parmesan cheese,
asparagus, aioli & pepperoni crunch

68

Muesli

44

French Toast

56

Yehoshua’s Pancakes

56

Fried Challa bread, fresh fruit salad,
crème fraiche, maple syrup & jam
3 Pancakes, fresh fruit salad, crème fraiche,
caramelized walnuts & maple syrup

Yehoshua Breakfast
Single / Double

126 / 69

Two eggs any style
Additions to omelette: herbs / onions
yellow cheese / Ementhal / Feta / mushrooms /
pepperoni / other - 5

₪

Chopped salad, zucchini salad,
caprese, crème fraiche, Tzatziki,
tuna salad, tehini coriander pesto, muesli,
bread basket, butter, jam, chedder toast and
mini Bulgarian cheese Bourekas
Hot + cold drinks
Additions to the drinks:
Large cappuccino - 3
Hot chocolate / ice coffee / hot cider - 5

₪

48
Swiss cheese, butter, mushrooms, tomato & basil

Cheddar Toast

48

Emmental Toast

55

Cheddar cheese, butter, red onion & olives

Emmental cheese, veal pepperoni & a fried egg

Sandwiches
Cooks Club

48
Multi grain kasten bread, omelette, mayonnaise,
pickles & tomato served with walnut coleslaw
ADDITION OF PEPPERONI +5

Roast Beef Club 

60
Multi grain kasten bread, rump roast beef, lettuce,
tomato, red onion, aioli , mustard & small lettuce
salad with Parmesan

Herman’s Pastrami

Sweet Breakfast
Yogurt, granola, fresh fruit & honey

Reuti’s Toast

64
White kasten bread, home made pastrami, pickles,
lettuce, Caesar dressing (anchovy) & small lettuce
salad with Parmesan

Salads
Tziona Salad


56
Tomatoes , cucumbers, red peppers, kohlrabi, onion,
olives, oregano & feta cheese SERVED WITH BREAD
Green Salad with Cheddar Toast

58
Lettuce, arugula, cucumber, basil, mint,
red onion, Parmesan cheese, almonds, olive oil,
lemon &grilled cheddar toast

Artichoke & Zucchini Salad

67

Artichoke & arugula tossed in olive oil, zucchini,
tomatoes, red onion, lettuce, pumpkin seeds&feta
cheese, in a sour cream aioli SERVED WITH FOCACCIA

“Sahbi” Salad SMALL | LARGE

62/77
Grilled chicken breast / shrimp & coriander
pesto on chopped vegetable salad with burghul
Served with tahini ADDITION OF HARD BOILED EGG +6

Summer Salad

68
Chicken breast, lettuce, arugula, onion, fresh fruit,
caramelized walnuts, Parmesan, citrus vinaigrette

Caesar Salad

₪



68

Seared red tuna / home made pastrami,
soft-boiled egg, lettuce, red onion, Parmesan,
croutons & Caesar dressing (anchovy)

Mini Breakfast
Sunday-Thursday, until 11:00 am

Ido's Mini breakfast 38
Scrambled eggs on chopped salad,
tahini & multi grain bread
Mini workers breakfast 32
Scrambled eggs, cut vegetables,
tahini & multi grain bread
N.Y mini breakfast 38
Grilled sausage, fried egg, sauerkraut & toast
Mini Ementhal sandwich 28
Arugula, cucumber and tomato on
multi grain bread
Mini tuna sandwich 28
Tuna, mayonnaise, pickles, scallions & lettuce
on multi grain bread
Mini Omelette Sandwich 28
tomato, cucumber and mayonnaise on
multi grain bread
Mini vegan sandwich
28
Zuccini, arugula,mushrooms,
almonds & "tomato butter"
on multi grain bread
Mini muesli 28
Yogurt, granola, fruit & honey
Mini pancakes 23
crème fraiche & maple syrup
Coffee and pastry 26
Butter / almond / chocolate croissant

Juice
Freshly squeezed Carrot / Apple Juice 
Orange/Lemonade/red grapefruit juice

18
14

Pastry & Cookies
Butter / Almonds / Chocolate croissant  16/18
3 Tahini or butter cookies
5
Jam / Brownie cookie 
3/5
Mini Bourekas kashkaval / Bulgarian cheese 4/3
- Vegan / Vegan option

