


תוספות
רסק עגבניות | סחוג | חומוס | טחינה ירוקה 
גבינת שמנת | לאבנה | בצל מטוגן | חצילים

בצל פטריות | בצל סגול | פטרוזליה | בצל ירוק 
חמוצים | זיתים | פלפל חריף

+ 5 ש״ח:
ביצה קשה | ביצת עין | טונה | גבינה צהובה 

גבינת פטה | באגט קלוי

מלאווח | 22
רסק עגבניות, ביצה וסחוג

ממולאווח | 25 
מלאווח ממולא מגולגל עם תוספות לבחירה

ג'חנון | 19
ג'חנון
וחצי

רסק עגבניות, ביצה וסחוג

24 | 

28 | 

מיוחדים
מוגשים עם תוספות לבחירה (תוספת נוספת ב-6 ש"ח)

שקשוקה בטעם תימני מיוחד
מוגשת במחבת עם באגט קלוי 

שקשוקלאווח
מלאווח מגולגל במילוי שקשוקה

מלאווח טוסט
מלאווח במילוי גבינה צהובה 

פתות
חתיכות מלאווח מטוגנות עם ביצים וגבינות

פיצלאווח 
פיצה על בסיס מלאווח גבינה צהובה 

טוסט באגט
עם גבינה צהובה ורוטב פיצה 

35
 
30
 
30
  
35
 
30 
 
25

יווני
חסה, עגבנייה, מלפפון, 

גבינת פטה, זעתר, לימור ושמן זית

ישראלי 
חסה, עגבנייה, מלפפון, פטרוזיליה, 

לימון ושמן זית / קצוץ דק דק

ניסואז
חסה, עגבנייה, מלפפון, גזר, תירס, 

זיתים, טונה וביצה קשה

רטבים לסלטים: 
וינוגרט שום / אלף האיים / טחינה ירוקה  

סלטים
הסלטים מורכבים מירקות טריים ותוספות לבחירה 

הקינוחים
של גורי

פונצ'ים
כדורי שוקולד אורגינל

מגולגל מתוק 
מלאווח במילוי שוקולד 

חמאה ודבש /חמאת בוטנים

10 

22

גזוז
בטעמים
סלט הבית* + 

גזוז בטעמים

5 | 

10 | 

ממוג'חנון | 22
ממוג'חנון

וחצי
ג'חנון ממולא מגולגל עם תוספות לבחירה

30

*בהזמנת מאפה 



JAHNUN 
JAHNUN
and a half
Mashed tomatoes, egg and
zhug ( spicy Yemenite sauce )

| 19
| 24

Memu LAWACH
Malawach wrap with your
choice of fillings

MALAWACH
Mashed tomatoes, egg and
zhug ( spicy Yemenite sauce )

Memu JAHNUN 
Memu JAHNUN
and a half
Jahnun wrap with your
choice of fillings

| 22

| 25

FILLINGS
Mashed tomatoes  |  Zhug  |  Hummus  |  Green tehina
Cream cheese  |  Labane cheese  |  Fried onion
Eggplant  |  Fried cauliflower  |  Red onion
Parsley  |  Scallions  |  Pickles  |  Olives  |  Hot pepper

+ 5 nis
Hard Boiled Egg  |  Sunny Side Up  |  Tuna
Yellow Cheese  |  Feta Cheese  |  Toasted Baguette

SHAKSHUKA
Cooked with a special Yemenite seasoning
served in a frying pan with
a toasted baguette on the side

SHAKSHUKALAWACH
A malawach wrap filled with
shakshuka and your choice of fillings

MALAWACH TOAST
Malawach stuffed with cheese
and served with mashed tomatoes

FATUT
Malawach fried with eggs and cheese
served with mashed tomatoes

PIZZALAWACH
A malawach based pizza, topped
with cheese and pizza sauce

TOASTED BAGUETTE
cheese and pizza sauce and fillings

SPECIALS  SALADS 

35
 

30
 
30
  
35
 
30 
 
25

 

Our salads are
made on the spot
from freshly
cutvegetables

GREEK
Lettuce, tomato, cucumber,
feta cheese, za'atar, lemon
and olive oil

ISRAELI
Lettuce, tomato, cucumber,
parsley, red onion, lemon
and olive oil

NICOISE
Lettuce, tomato, cucumber,
carrot, corn, olives, tuna,
hardboiled egg, lemon
and olive oil

Salad Dressings: 
Garlic and Dill  |  A thousand Islands
Green Tehina

with your choice of fillings

30

GURI'S
DESSERTS
PUNCHIM
Real chocolate bites

SWEET WRAP
Malawach wrapped
with chocolate / 
honey and butter

10 

22

GAZOZ
HOME
DRINK
HOUSE
SALAD*
+ GAZOZ

| 5 

| 10 
*When ordering a pastry

Served with your choice
of 2 side dishes from
the list of fillings
( each additional
side-dish is 6 NIS )

| 22
| 28

JAHNUN
BAR 





ממוג׳חנון
ג׳חנון ממולא מגולגל
 22Memu JAHNUN עם תוספות לבחירה 

Jahnun wrap with your
choice of fillings

ממולאווח
מלאווח ממולא מגולגל

25MEMU  LAWACH עם תוספות לבחירה 
Malawach wrap with
your choice of fillings

שקשוקה
מוגשת במחבת עם 

35SHAKSHUKA באגט קלוי 
served in a frying pan with
a toasted baguette on the side

סלט
הסלטים מורכבים מירקות 

30SALAD טריים ותוספות לבחירה 
Our salads are made on the spot
from freshly cut vegetables

vegan   menu
תפריט טבעוני


