שם
התחנה

שם המקום

כתובת

שם הטעימה

שעות פתיחה

שער שכם

חומוס עיכרמאווי

חומוס עם פלאפל ,חמוצים ופיתה

הנביאים  ,2העיר העתיקה ,ירושלים

כיכר ספרא
יפו מרכז

גלן
תמול שלשום

כוס ויסקי הבית
קפלטי ברוטב סלסה ורדה

שלומציון המלכה  ,18ירושלים
יואל משה סולומן  ,5ירושלים

יפו מרכז

בירתנו

בקבוק בירה

הילל 6

יפו מרכז

בבית קפה

חצי וואפל בלגי עם ממרח לבחירה

שמאי  ,16ירושלים

ראשון -שישי 05:00-15:00
שבת 08:00-15:00
ראשון -שבת 17:00-04:00
ראשון -חמישי 08:00-23:30
שישי 08:30-14:00
שבת 20:00-23:30
ראשון  -חמישי  11:00עד ,23:00
שישי  10:00עד ,14:00
מוצ״ש  20:00עד 23:00
ראשון12:00-24:00 -
שני -רביעי 12:00-01:00
חמישי 12:00-02:00
שישי 10:00-14:30
שבת 19:00-24:00

כיכר הדווידקה
כיכר הדווידקה

אברהם הוסטל
נוקטורנו

קוקטייל הבית ושני צ׳ייסרים בירה שפירא
סנדביץ' בייבי נוקטורנו

הנביאים  ,67כיכר הדווידקה ,ירושלים
בצלאל  ,7ירושלים

שוק מחנה
יהודה

ג'וזף בורגר בר

קציצת אנגוס על הפלאנצ'ה

אגריפס  ,123ירושלים

שוק מחנה
יהודה

החצ'אפוריה

חצי אמרולי -מאפה גרוזיני

סימטת השיקמה  ,5ירושלים

שוק מחנה
יהודה

גלידריית קוקי קרים

חצי קוקי על גלידה לבחירה

האשכול  ,6ירושלים

ראשון -חמישי 19:00-24:00
ראשון -חמישי 7:00-00:00
שישי7:00-16:00 -
שבת20:30-00:00 -
ראשון -חמישי 11:00-02:00
שישי-11:00 -שעה לפני כניסת שבת
שבת -צאת השבת02:00 -
ראשון -רביעי10:00-22:00 -
חמישי10:00-24:00 -
שישי10:00-15:00 -
ראשון -רביעי 09:00-01:00
חמישי09:00-03:00 -
שישי09:00-18:00-
שבת20:00-02:00 -

שוק מחנה
יהודה

חומוס ארבעס

מנת חומוס על פיתה וחמוצים

שילה  ,1ירושלים

שוק מחנה
יהודה

פלאפל האחים לוי

חצי מנת פלאפל בפיתה

התות  ,2ירושלים

ראשון -רביעי 11:00-21:00
חמישי11:00-23:00 -
שישי10:00-16:30 -
ראשון -חמישי 09:00-21:00
שישי09:00-16:00 -

שוק מחנה
יהודה

ארחנטו

אמנדפס במילוי עוף או צמחוני /או מרק חורפי
עם פרוסת לחם

השוק העירקי ,ירושלים

שוק מחנה
יהודה

פפיטוס

חצי סנדוויץ' בטורטיה או באגט ממבחר הבית

האגוז  ,11ירושלים

שוק מחנה
יהודה

סטריט מרקט -אייסתי
בשוק

שני אגרולים צמחוניים בליווי רטבים

רחוב האפרסק ,ירושלים

שוק מחנה
יהודה

האטצ'

כנפיים ברוטב באפלו

האגוז  ,28ירושלים

שוק מחנה
יהודה
שוק מחנה
יהודה
שוק מחנה
יהודה

קפה רוסטרס

אספרסו ,קורטדו או מקיאטו

עץ חיים  ,32ירושלים

עוזי אלי -איש האתרוגים

מיץ בריאות

רחוב האגוז ,ירושלים

טאפ אנד טייל בר
קוקטיילים

קוקטייל  220מ״ל לבחירה או חצי מנת צ'יפס
ניוקי

רחוב ארבעת המינים ,ירושלים

שוק מחנה
יהודה

מאפיית מרציפן

ארבעה מאפים מתוקים או שלושה מלוחים

אגריפס  ,44ירושלים

שוק מנחה
יהודה

ביר בזאר

פופקורן ובירה

רחוב עץ חיים ,ירושלים

שוק מנחה
יהודה
שוק מנחה
יהודה
שוק מנחה
יהודה
שוק מנחה
יהודה
שוק מנחה
יהודה

מורדוך
באשר גבינות ויין

עלי גפן ממולאים ,סיגרים וקובה או מרק
קובה אדומה
פלטת גבינות ,ברוסקטות וזיתים

אגריפס  ,70ירושלים
אגריפס  ,21ירושלים

בר השכנה

צ׳ייסר לימונצ׳לו ומיני אדממה

בית יעקב  ,11ירושלים

בר שוקא

צ׳ייסר טובי 60

האגוז  ,17ירושלים

דובשנית

קאדה במילוי גבינות

ראשון -שלישי 11:30-22:00
רביעי -חמישי 11:30-23:00
שישי10:00-16:30 -
ראשון -חמישי 11:00-01:00
שישי11:00-16:00 -
שבת08:00-01:00 -
ראשון -חמישי 11:00-02:00
שישי09:00-16:00 -
שבת 20:00-01:00
ראשון -רביעי 12:00-24:00
חמישי12:00-02:00 -
שישי11:00-15:00 -
שבת 19:30-01:00
ראשון -חמישי 07:30-20:00
שישי07:30-14:30 -
ראשון -חמישי 08:00-20:00
ראשון -רביעי 19:30-02:00
חמישי19:30-04:00 -
שבת20:00-04:00 -
ראשון -רביעי 07:00-24:00
חמישי 24 -שעות
שישי04:00-15:00 -
ראשון -שלישי 11:00-02:00
רביעי-חמישי 11:00-03:00
שישי09:30-17:00 -
שבת20:30-02:00 -
ראשון -חמישי 08:00-17:00
שישי08:00-16:00 -
ראשון -חמישי 09:00-23:00
שישי09:00-17:00 -
ראשון -חמישי 18:00-03:00
שישי11:00-17:30 -
שבת -חמישי 20:00-03:00
שישי10:00-15:00 -

שוק מנחה
יהודה
שוק מנחה
יהודה
שוק מנחה
יהודה

יהודית

צלחת חומוס בליווי לאפה מהטאבון

רימון

כוס פירות העונה

סלפיז'

פרוזן יוגורט

הערמונים 6

אגריפס 111

