
בית לאוכל ותרבות

לב השוק

תפריט ים תיכוני 

מה זה אומר תפריט ים תיכוני...?

זה אומר שבחרנו את המנות שאנחנו הכי אוהבים שמשייטות 
להן לאורך הים התיכון- 

פסטות טריות ופיצה דקיקה מאיטליה, חריימה ממרוקו, 
שקשוקה מטוניס, מצרפת הגיע הבריוש, מטורקיה יבאנו את 
החציל בטחינה, אומנם המקור הוא מצפון אפריקה אבל מזמן 
הפך הקוסקוס לנכס צאן ברזל בישראל  ו... הבנתם את העניין.

 המטבח שלנו הוא מטבח מגוון שלא מתפזר, 
אנחנו אוהבים לארח, חושבים על לקוחותינו ושמחים שכל 

אחד בשולחן מוצא לעצמו את מה שהוא אוהב.



סלטים
סלטים מוגשים עם לחם וחמאה

52  בלקני 
 מלפפון, עגבנייה, בצל, פלפל קלוי, זיתים שחורים ופטרוזיליה

בתיבול שמן זית ולימון עם גבינת פטה        *ניתן לקבל במקום פטה טחינה או טונה

52 סלט קינואה מפנק 
 קינואה צבעונית עם קוביות בטטה קלויות, בצל סגול, 

ארוגולה קצוצה, גבינת עיזים, חמוציות ואגוזי לוז

52 הסלט של רוני 
 חסה אייסברג, בצל סגול, חמוציות,

שקדים ואגוזים בויניגרט מתקתק של בלסמי-סילאן וגבינת מנצ'גו

62 סלט קיסר עם נתחי סלמון טרי ופטריות מוקפצות 
 חסה אייסברג פריכה,בצל, עגבניות, קרוטונים,

פרמזן ורוטב קיסר חמצמץ )מכיל אנשובי ופרמזן(

ראשונות

23 עלי גפן 
5 יח' עלי גפן חמצמצים במילוי אורז בדואט רוטב יוגורט וסלסה פלפלים מעושנת

32 רביולו סלק 
 סלק גמדי אפוי במילוי גבינת עיזים, חמוציות ופלפל קלוי בקרמל תפוז,

ארוגולה ושקדים, 3 יח'

34 סביצ'ה דג ים 
קוביות דג נא, בצל סגול וירוק, פטרוזיליה ואיולי עם קמצוץ שאטה

36 לביבות כרובית 
3 יחידות לביבות כרובית עם עשבי תיבול וכורכום על מצע קרם ברוקולי ויוגורט

36 פריקסה בטטה 

 בטטה אפויה בתנור לבנים במילוי סלט טונה עם לימון כבוש,
איולי שום, פסטו גרגיר וביצה רכה

41 מרק היום 
קערת מרק מפנקת עם לחם וחמאה

45 חציל שמש אדומה 
עם טחינה וסלסה של עגבניות ופלפלים קלויים, מוגש עם לחם 



יין
יינות, תפריט היינות שלנו מתעדכן מעת לעת - יתכנו שינויים

מבעבע
23 | 85 למברוסקו רוזה 
27 | 95 קאווה, ברוט  

אדומים
17 כוס יין אדום  
30 | 110 יוגב, קברנה סוביניון שיראז, יקב בנימינה  

בלנד מאוזן ונעים, מושלם להתפנק עליו בכוס

32 | 120 קברנה סוביניון טרה רוסה, יקב תבור  
קברנה קלאסי, עם גוף ונוכחות

32 | 120 מרלו בזלת, יקב תבור  
מרלו אופייני, נעים ומעודן

165 קסטל לה וי, בלנד אדום  
בלנד מאוזן של ענבי קברנה סוביניון, מרלו, פטי ורדו

190 קברנה סוביניון ברבדו, יקב כרמי יוסף  
יין עוצמתי עם נוכחות, גוף מלא וצבע משגע

לבנים
17 כוס יין לבן, חצי יבש  
30 | 110 יוגב סוביניון בלאן שרדונה, יבש, יקב בנימינה  

חמצמץ ויבש, מושלם לצד דג

38 | 120 גוורצטרמינר רזרב, חצי יבש, יקב בנימינה  
יין קליל ופירותי, מחליק בגרון ועושה טעם של עוד

38 | 120 דלתון פּוֶמה בלאן, סוביניון בלאן, יבש 
יין עגול ונעים לשתייה, מתאים לצד מנות פיקנטיות

150 שרדונה ברבדו, יבש, יקב כרמי יוסף  
שרדונה קלאסי, עם טעם עדין של חבית אלון



דגים טריים

כל הדגים שלנו טריים,
 יתכנו שינויים מיום ליום בהתאם לאספקת הדגים

הדגים מוגשים עם פירה/בטטה אפויה לבחירה )למעט חריימה(

76 קבב דג ים 
עם פלפל אדום, כוסברה ושום ברוטב יוגורט ופסטו גרגיר

82 חריימה- פילה דג לבן ברוטב פיקנטי 
עם פלפלים, גרגירי חומוס וכוסברה על מצע טחינה, מוגש עם לחם

 פילה סלמון אפוי
94 בציפוי שקדים ורוטב בלסמי יין / בציפוי איולי לימון-חרדל-שום 
98 פילה מוסר ים 

צרוב על פלנצ'ה עם קרם חציל שחור, לימון כבוש ופסטו גרגיר

112 | 82 דג שלם אפוי בתנור עם פסטו גרגיר בורי | דניס 

עיקריות נוספות

56 קוסקוס עם ירקות 
מנה ביתית גדושה בירקות מבושלים, מוגשת באהבה

62 פריטו מיסטו 
 מיקס של כרובית, ברוקולי ובטטה מטוגנים בטמפורה

*עם תוספת סלמון בטמפורה            77

62 קציצות עדשים 
 ברוטב תרד וחלב קוקוס על מצע אורז

* ניתן לקבל ברוטב של חריימה

65 חריימה טבעוני 
 הכי טעים שאכלתם, קציצות טופו נימוחות

ברוטב פלפלים וכוסברה, מוגש עם אורז

85 "שקשוקה" ים 
 נתחי סלמון ומושט מבושלים ברוטב עגבניות עם 2 ביצים עלומות,

מוגש עם לחם וחריף



פסטה טריה
ניתן להחליף לפסטה ללא גלוטן )בתוספת ₪5( | טבעונית | קמח מלא 

52 פנה שמנת פטריות 
פטריות שמפניון ופורטבלו מוקפצות בחמאה ויין לבן עם שמנת קטיפתית 

52 לינגוויני טוסקנה 
עגבניות טריות ומיובשות, זיתי קלמטה, בצל, שום, בזיליקום ופטרוזיליה

56 רביולי בטטה 
בחמאת עגבניות מיובשות פיקנטית, בקישוט צנוברים וגבינת מונצ'גו

56 ניוקי גבינות 
ברוטב שמנת וחמאת אגוזי לוז

59 פסטה חצילים פיקנטית 
פסטה שחורה בצורת רדיאטורי עם חצילים, פלפלים ונגיעה של עגבניות

68 לינגוויני סלמון 
נתחי סלמון מוקפצים עם רוטב פסטו ושמנת, גבינת מנצ'גו וצנוברים

*תוספת נתחי סלמון מוקפצים 15 ₪ 

פיצה דקיקה איטלקיה אסלית 
ניתן לקבל כל אחת מהפיצות בגרסא טבעונית ללא גבינה, עם עלי רוקט טריים מעל

47 מרגריטה 
רוטב עגבניות ומוצרלה איכותית 

55 יפואית 
בצל, גבינת פטה, זיתים ירוקים וביצת עין 

55 פורטובלה 
בצל, פטריות פורטבלו ופרמזן 

55 ים תיכונית 
עגבניות, בצל סגול, זיתי קלמטה וגבינת פטה 

55 עיזים 
ללא רוטב עגבניות, עם פסטו, גבינת עיזים, מוצרלה ופרמז'ן 

תוספות:

ירקות ₪3 - בצל, עגבניות, זיתים ירוקים/שחורים
תוספות מיוחדות ₪5 - עגבניות מיובשות, ביצת עין, פטריות פורטבלו 

גבינות/דגים ₪9 - אנשובי, טונה, סלמון מעושן, מוצרלה, פטה, עיזים, פרמז'ן



קינוחים
29 פאי פקאן 

בצק פריך עם פקאן וטופי מוגש חם

34 עוגת גבינה אפויה 
קטיפתית עם רוטב פירות יער

34 קרם ברולה 
קרם וניל קלאסי עם מעטה קרמל מלמעלה 

38 "עוגת גבינה" טבעונית 
עם קונפיטורת תות ביתית

38 טארט טאטין 
פאי תפוחים הפוך קלאסי עם גלידת וניל 

38 כנאפה תפוזים 
גבינה עטופה בשכבות קדאיף עם סירופ תפוזים ופיסטוקים קצוצים 

38 חלווה קדאיף 
מוס חלווה עשיר על מצע קדאיף פריך עם פיסטוקים, סילאן וטחינה גולמית 

42 עוגת שוקולד-טופי 
חמה רכה וחמימה במרכזה עם רוטב שוקולד חם, גלידה וניל ורוטב טופי מלוח

44 ואפל שוקו-קפה 
ואפל חם עם רוטב שוקולד, קרם קפה, גלידה וניל עם שברי אגוזים וקינמון

שתיה חמה

16/15/13 קפוצ'ינו קטן/בינוני/גדול  

11/9 אספרסו קצר/כפול 

11/9 מקיאטו קצר/כפול  

10 קפה שחור  

אמריקנו/נס קפה  13

תה, לימון/נענע/ג'ינג'ר  12

מגוון חליטות  16

15 שוקו חם/קר/נס על חלב 

חמים מיוחדים

16 סיידר תפוח 
עם קוביות תפוחים ומקל קינמון

18 שוקו נוטלה 
כף גדושה נוטלה עם חלב מוקצף

18 סחלב חם 
בסגנון ים תיכוני עדין בתוספת אגוזים 

קוקוס וקינמון

38 קפה אירי 
 קפוצינו גדול עם נגיעת קקאו,

ויסקי וקינמון



קריר ומרענן
16 תה קר בטעם פירות יער  

18 קפה קר - על בסיס אספרסו איכותי  

18 לימונענע גרוס - לימונדה עשירה בנענע כתושה עם קרח  

25 שייק אטרף - מנגו, בננה ומלון,  דבש וקינמון ע"ב חלב  

25 שייק חלומות מתוקים -  תות, פקאן סיני ומקופלת ע"ב חלב  

25 שייק סיישל - סורבה קפוא עם מנגו ופסיפלורה ע"ב תפוז 

25 שייק טרופיקנה - אננס, בננה, תמר ע"ב מים  

תוספת וודקה/ארק - 15 ₪

קוקטיילים
30 קיר רויאל - שמפניה עם פירות יער וקרם דה קסיס, קליל ומרענן 

40 מוחיטו - קלאסיקה במיטבה, קוקטייל מתקתק עם לימון ונענע 

40 מומבסה תות - טעם עדין של תות עם פירות יער וניחוח לימוני  

אוזו טרופי- שילוב עדין של אוזו, פסיפלורה ואננס שמעלה זכרון של חופש  40

אלכוהול
22 מרטיני ביאנקו 

30/22 ארק/אוזו 

28 אבסולוט  

33 קמפרי 

35 פסטיס/פרנו 

36/34 ג'יימסון/ג'וני אדום 

40 ג'ק דניאלס 

בירות
25/20 טובורג מהחבית שליש/חצי  

27/22 שנדי שליש/חצי  

24 קרלסברג/סטלה ארטואה 

19 סומרסבי - סיידר תפוחים אלכוהולי 

*ללא גלוטן

בירות בוטיק ישראליות - מגוון מתחלף

שתיה קלה
13 קוקה-קולה 

13 דיאט קוקה-קולה 

13 קוקה-קולה זירו 

13 ספרייט 

13 דיאט ספרייט 

9 קינלי סודה 

14  FUZE-tea
10 מים מינרלים נביעות 

14 מי טוניק  

21 מים מוגזים, 750 מ"ל  

13 מאלטי בירה שחורה 

14 לימונדה/תפוזים 
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לב השוק

קפה יפו שלנו היא מסעדה משפחתית שנולדה מתוך אהבה גדולה לעיר בה ניגודים 
וקצוות מתקיימים בהרמוניה מופלאה: הים תיכוני המקומי והאיטלקי, הישן עם החדש, 

היהודי עם הנוצרי ועם המוסלמי, הרוכל עם האמן, הארכיטקטורה עם הרחוב.

ההרמוניה המיוחדת הזאת היא שהביאה את אורנה וניר רוני וטל להקים את קפה יפו:

מסעדה כשרה בלב שוק הפשפשים.

מהו סוד קסמו של המקום ? קשה לדעת...

אולי זה מרקם הטעמים המיוחד, עליו אחראית רוני )הבת של  אורנה( שנמצאת במטבח, 
בערך מהיום בה עמדה על רגליה. אולי זה אבא ניר שתמיד יענה לטלפון בחביבות ודואג 
שלכולם יהיה מקום, אולי זה טל שמפליא בארוחות הבוקר והפינוקים, אולי זאת ריטה 

החותנת )אימא של טל( שתקבל אתכם בדלת עם חיוך רחב ותדאג שתקבלו שרות 
מעולה, אולי זה המבנה המיוחד, עם העיצוב האקלקטי ורב הסגנונות עליו אחראית 

אימא אורנה, אולי זאת המוסיקה, ההופעות, והאירועים, עם הזמרים והלהקות השונות, 
הפורטים על מיתרי הלב, מעומק הבלוז והנשמה, דרך אגן ים התיכון ועד ספרד. יתכן 
גם שאלה סיורי התרבות הייחודיים, היוצאים מקפה יפו לכל רחבי העיר, בהדרכתם 

המקורית של שחקנים ואמנים.

עם השנים נוספו עוד בני משפחה כמו הבת גלי על הבמה, הקטנות בחופשים ועוד 
כאלה שאומצו למשפחה אותם תפגשו כצוות הנפלא והנהדר שלנו.

ואולי, אלה כל הדברים גם יחד, שכמו ביפו, חיים גם כאן, באותה הרמוניה מופלאה. 
תיהנו.

"מי שנגעה בו יפו, יאהב אותה לנצח..."


