
סנגריה לבנה 
ג'ין מושרה בטימין, רוזמרין וקינמון, 

תפוזים, פירות העונה
- 38 -

מרגריטה הדרים
ג'ין, אשכולית אדומה, קמפרי, סירופ 

מנדרינות ביתי
- 38 -

ג'וי קולדה
רום, קוקוס, פסיפלורה, אננס, סירופ 

שרי ביתי
- 42 -

על השולחן ₪19 לסועד
10 סוגי סלטים, מטבלים ופוקצ'ה ביתית המוגשים ללא הגבלה. 

כל הסלטים שלנו טריים ונעשים במקום מידי יום.

*סועד שאינו מזמין מנה עיקרית יחוייב ב- ₪65 עבור סלטים ולחמים

חומוס, פלאפל ושמן זית 

חומוס בשר

צ'יפס

חציל שרוף באש עם שום, שמן זית, לימון ועריסה 

כבד קצוץ 

קרפצ'יו בקר 

סיגרים בשר של מאמא סוזי  

עראיס אורגינל

סלט עשבי תיבול משוגע עם חמוציות ושקדים

סלט שוק ירקות טריים, חסה ערבית, קרוטונים, סומק 
וויניגרט שמן זית מיץ לימון 

סלט קיסר נתחי חזה עוף חם, לבבות חסה, עלי רוקט, 
עגבניות שרי, בצל סגול, קרוטונים וביצה חצי קשה 

עם רוטב קיסר 

טרטר דג ים תיכוני שמן זית ולימון  

מידע לאלרגנים: שימו לב! כל מנות עלולות להכיל רכיבים אלרגנים לרבות פול, סויה, אגוזים, בוטנים, גלוטן וכד'
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קבב הבית חריף 

סינייה קבב "מזרח ירושלים"  

קבב טלה 

המבורגר 250 גרם

חזה עוף פרוס דק במרינדה ים תיכונית

סטייק פרגית במרינדה 

שניצל ענק

נקניקיות מרגז חריפות 

נקניקיות כבד 

טחול ממולא מרוקאי אמיתי 

סטייק אנטריקוט 300 גר' 

סטייק פילה בקר ומח עצם 270 גר'  

מדליוני פילה בקר  

7 צלעות נתח אנטריקוט מובחר מחיר ל-100 גר' 

אנטריקוט פריים ריב )מחיר ל-100 גר'(

ספריבס טלה )מחיר ל-100 גר'(  

דניס שלם פתוח צלוי עם ירקות גריל 

סלמון צלוי בעשבי תיבול 

מיוחדיםהתחלות 

על העצם

מהים

גריל

JOSPER

שתיה קלה פפסי, פפסי מקס, 7 אפ, דיאט 7 אפ, מירנדה - 14  |  תפוזים, לימונדה  - 14  |  פרייה - 12  |  פיוזטי - 14   
אקווה פנה 750 מ"ל - 26  |  סאן פלגרינו - 26  |  סיידר מוגז, צלול - 13  |  לימונענע גרוס - 29

בירה חבית: היינקן, גולדסטאר - 32  
בקבוק:  מכבי - 22  |  קורונה - 28  |  סטלה - 28  |  גולדסטאר לא מסונן - 27  |  שפירא - 29  |  מלכה - 29

ON THE TABLE

COCKTAILS

. STARTERS. SPECIALS

. ON THE BONE

. FROM THE SEA

. GRILL

Joy.
GRILL HOUSE



מידע לאלרגנים: שימו לב! כל מנות עלולות להכיל רכיבים אלרגנים לרבות פול, סויה, אגוזים, בוטנים, גלוטן וכד'
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בירה חבית: היינקן, גולדסטאר - 32  |  בקבוק:  מכבי - 22  |  קורונה - 28  |  סטלה - 28  |  גולדסטאר לא מסונן - 27

ON THE TABLE

COCKTAILS

STARTERS  SPECIALS

Variety of salads, dips and homemade focaccia served unlimitedly.
All the salads are fresh and made daily in our kitchen  

*A diner who does not order a main course will be charged 65 NIS
for salads and breads

White sangria
gin soaked with thyme, rosemary and 

cinnamon, orange, season fruit 
- 38 -

Citrus Margarita
gin, grapefruit, Campari, homemade 

mandarin syrup
- 38 -

Joy colada
rom, coconut, passion fruit, pineapple, 

homemade cherry syrup
- 42 -

Hummus, falafel and olive oil 

Hummus with meat 

French fries 

Roasted eggplant garlic, olive oil and lemon 

Chopped liver 

Beef carpaccio 

Mama Suzi beef cigars

Arayes original 

Herbs salad cranberry's and almonds 

Market salad fresh vegetables, Arabic lettuce, 
croutons, sumac and olive oil lemon vinaigrette

Caesar salad hot chicken breast, lettuce, arugula, 
cherry tomatoes, onion, croutons, soft boiled egg and 
Caesar aioli 

Sea fish tartar olive oil and lemon 

FROM THE GRILL
The house kebab, spicy 

Jerusalem siniya kebab 

Lamb kebab 

Hamburger 250g 

 Chicken breast 

Spring chicken steak 

Chicken schnitzel 

Spicy merguez sausage

Liver sausage 

Moroccan spleen

JOSPER
Entrecote steak 300g

Beef fillet steak with bone marrow

Beef fillet medallions

Seven ribs entrecote steak - for 100g 

ON THE BONE
Prime rib steak - for 100g

Lamb Spare ribs - for 100g

Whole sea bream with grilled vegetables  

Salmon fillet roasted with herbs

FROM THE SEA

SOFT DRINK pepsi, pepsi max, 7up, diet 7up, miranda - 14   |   orange juice, lemonade - 14   |   soda water - 12   |   fuze 
tea - 14   |   minral water 750 ml - 26   |    san pellegrino - 26   |   cider clear, carbonated - 14   |   Crushed Lemonana - 29

BEER Draft beer: heineken, goldstar - 32

Bottle:  maccabi - 22   |   corona - 28   |   stella - 28   |   unfilterd goldstar - 27  |  Shapiro - 29  |  Malka - 29

Joy.
GRILL HOUSE

 19 NIS for person
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