


ארוחות בוקר גם ללא גלוטן*

153  נוקטורנו )זוגית בלבד( מוגשת עד 13:30 
4 ביצים לבחירה, סלט שוק, לחם כפרי, מגוון ממרחים )עשויים להשתנות 
עונתית(: גבינת שמנת, גבינת פטה, סלמון מעושן, טונה מעושנת, אבוקדו, 

 פסטו, עגבניות מיובשות, פלפלים קלויים, טחינה, חמאה, ריבה תוצרת בית, 
2 כוסות קפה, 2 כוסות מיץ

64/106  ישראלית )זוגית / יחיד( מוגשת עד 13:30 
 2 ביצים לבחירה, סלט שוק, לחם כפרי, מגוון ממרחים 

 )עשויים להשתנות עונתית(: גבינת שמנת, גבינת פטה, טחינה, אבוקדו, 
פסטו, סלט טונה, חמאה, ריבה תוצרת בית, כוס קפה, כוס מיץ 

88  צרפתית מוגשת כל היום 
 בריוש, סלמון מעושן, גבינת שמנת ועלי בייבי ועליהם 2 ביצי עין. 
 סלט שוק, פטריות פורטבלו ושמפיניון מוקפצות ותפוחי אדמה, 

כוס קפה/מיץ/קאווה

72/109 טבעונית )זוגית / יחיד( מוגשת עד 13:30   
 חביתה טבעונית עם בצל, פטריות ועשבי תיבול, סלט שוק, לחם כפרי 

ומגוון ממרחים טבעוניים, כוס קפה, כוס מיץ

29/35 דיל בוקר )לשבת / לקחת( מוגש עד 13:30   
 מיני כריך: גבינת גאודה / פטה / מוצרלה / סלט טונה / טחינה,

כוס מיץ/כוס קפה )קפוצ’ינו/אספרסו( 

 שקשוקות הבית במחבתות לוהטות מוגשות כל היום
עם טחינה ולחם כפרי

רוטב השקשוקה תוצרת הבית, מוכן במקום מעגבניות, פלפלים, 
פטרוזיליה, בצל, שום ותבלינים טריים

54  נוקטורנו 
2 ביצים, רוטב שקשוקה תוצרת הבית

62  פינוקים 
2 ביצים, רוטב שקשוקה תוצרת הבית, תפו”א, גבינת פטה 

62 טבעונית   
טופו, רוטב שקשוקה תוצרת הבית, תפו"א, גרגרי חומוס, תרד 

טוסט קרואסון הנאפה במקום + סלט אישי מוגש כל היום

44 גבינת שמנת, גבינת גאודה, עגבניות, בצל סגול  גאודה  

48 גבינת שמנת, סלמון מעושן, עגבניות, בצל סגול, עלי בייבי  סלמון  

44 טחינה, גבינת פטה, חביתת עשבי תיבול, עגבניות  חביתה  

תוספות לארוחות בוקר:
 תוספת לחם - 7 | החלפה ללחם ללא גלוטן  - 5

תוספת לחם ללא גלוטן  - 12
סלמון מעושן / טונה מעושנת - 15 | חביתה מ-2 ביצים - 14

 אבוקדו - 9 | גבינת גאודה / רוקפור / עזים - 9 | גבינת פטה - 7
פטריות מוקפצות - 14 | פטריות ותפוחי אדמה מוקפצים - 16

14 קרואסונים הנאפים במקום וריבה תוצרת בית 

מוזלי מוגש כל היום
39 יוגורט עשיר, גרנולה, פירות העונה, דבש 

לשבת/לקחת מרק 
31/36 מרק היום )בחורף( מוגש עם לחם כפרי וחמאה/פסטו   

*אזהרה לרגישים לגלוטן - ייתכנו עקבות גלוטן במנות ללא גלוטן.



סנדוויצ’ים פלוס...

מוגשים על ג’בטה מקמח מחמצת מלא / ללא גלוטן* 

לשבת/לקחת סנדוויצ’ים חמים + סלט אישי 
47/53 נוקטורנו   

 פטריות שמפניון מוקפצות, קונפי שום, בצל סגול, פסטו, עלי בייבי, 
טחינה

49/57  סלמון מעושן 
סלמון מעושן, גבינת שמנת, עגבניות, חסה, בצל סגול, עלי בייבי

49/57  טונה מעושנת  
טונה מעושנת, עלי תרד, עגבניות, איולי בזיל, מלפפון חמוץ 

-  58  מוצרלה פתוח בגריל 
גבינת מוצרלה, עגבניות, פלפלים קלויים, בזיליקום, שמן זית

-  57  גאודה פתוח בגריל 
גבינת גאודה, גבינת שמנת, עגבניות, בצל סגול, זיתי קלמטה

41/48  חביתה 
חביתה משתי ביצים, גבינת שמנת, עגבניות, חסה, חמוצים

47/54  פטה בטטה  
גבינת שמנת, גבינת פטה, בטטה, פסטו, חרדל, עלי בייבי

47/54  הולנדי 
 גבינת שמנת, גבינת עזים חמה, פלחי תפוח עץ, אגוזי מלך, 

חסה, וינגרט תוצרת בית

46/53 קליפורניה   
 חמאת בוטנים, אגוזי מלך, עגבניות, פלפלים קלויים, בצל סגול, 

חסה, וינגרט תוצרת בית

תוספת: סנדוויץ' בג'בטה ללא גלוטן* - 5

סלטים מוגשים עם לחם כפרי

59 נוקטורנו   
 חסה, עלי בייבי, גבינת רוקפור/טבעונית, אגוזי מלך, שקדים, צנוברים, 

חמוציות מושרות בסיידר תפוחים, פרי עונתי משתנה, וינגרט תוצרת בית

54 5 צבעים ופטה   
 עגבניה, מלפפון, פלפלים צבעוניים, גזר, סלק, זיתים, בצל סגול, 

גבינת פטה/טבעונית, קרוטונים תוצרת בית, שמן זית, לימון 

59  פטריות כפרי 
 פטריות שמפניון ופורטבלו מוקפצות בחמאת שום, חסה, עלי בייבי, 

עגבניה, מלפפון, גבינת עזים, וינגרט תוצרת בית

63  טונה מעושנת 
 טונה מעושנת צרובה, תפו"א מוקפצים, עגבניות, עגבניות שרי, עלי תרד, 

בצל סגול, בצל ירוק, בזיליקום, שמן זית, שום טרי, לימון, מוגש עם איולי בזיל 

58 קינואה אדומה ושורשים   
 קינואה אדומה, עלי בייבי, קולורבי, צנון, גזר, סלק, עגבניות שרי, 

 פטרוזיליה, חמוציות, אגוזי מלך, שקדים, בצל ירוק, שמן זית, שמן שומשום, 
לימון, וינגרט תוצרת בית, מוגש עם יוגורט/טחינה

58  קפרזה 
פוקצ'ה עם שמן זית, שום וזעתר, ועליה קרעי מוצרלה, עגבניות מכל הסוגים 

והצבעים העונתיים, פלפלים קלויים, עלי בזיליקום, חומץ בלסמי מצומצם

קיש + סלט אישי
51  קיש )תרד, בטטה, ברוקולי( 

קיש חמאה פריך עם גבינות וירקות

53 קיש טבעוני אנטיפסטי   
קיש טבעוני פריך עם ירקות



פסטות )פטוצ’יני / פנה(

62  פטריות שמנת 
 פטריות שמפניון ופורטבלו, יין לבן, קונפי שום, אגוז מוסקט, שמן כמהין, 

שמנת, גבינת פרמזן

63  ארטישוק  
 לבבות ארטישוק טרי מוקפצים בחמאת מרווה ולימון, עגבניות שרי, 

שום טרי, בזיליקום, גבינת פרמזן

62 אסיאתית   
 פטריות, גזר, סלק, בצל סגול, בצל ירוק, שום טרי, 

מוקפצים ברוטב חמאת בוטנים, שמן שומשום, סויה וטריאקי

63 ערמונים   
 ערמונים, שמן זית, יין לבן, שום טרי, בזיליקום, אגוז מוסקט, שמן כמהין, 

גבינת פרמזן 

58/54 פומודורו איטלקי / פומודורו איטלקי ושמנת   
 רוטב הבית פומודורו: עגבניות, שמן זית/שמנת, בצל, שום טרי, בזיליקום,

גבינת פרמזן

65  המבורגר טבעוני + סלט אישי 

 המבורגר קטניות, מוגש בלחמנייה עם חרדל דיז'ון, קטשופ, עגבניה 
וחסה, בתוספת פטריות ובצל מוקפצים, פלחי תפו"א אפויים, חמוצים

65  שוארמה טבעונית + סלט אישי 

רצועות סויה ובצל מטוגן בתיבול מזרחי, מוגש בטורטיה עם טחינה, עגבניה 
ופטרוזיליה, בתוספת רצועות בטטה צלויות

64 פלטת גבינות 
ברי, רוקפור ופטה, פירות, ריבת הבית, קנטוצ'י )קרקר איטלקי עם קצח ופרמזן(

המתיקות שאחרי

37 קראמבל תפוחים מוגש עם גלידת בן & ג’ריס 

37 פאי פקאן מוגש עם גלידה טבעונית   

35 פאי לימון ויוגורט מוגש עם קצפת 

37 פאי נוטלה מוגש עם גלידת בן & ג’ריס 

37 פאי נוטלה טבעוני מוגש עם גלידה טבעונית   

37 עוגת פאדג’ שוקולד חמה מוגשת עם גלידת בן & ג’ריס    

33 3 אצבעות שוקולד: פיסטוק, אגוזים, שוקולד    

35 עוגת גבינה פירורים  

36 עוגת גבינה-קרם קפוצ’ינו ופקאן סיני 

35 עוגת גבינה טבעונית וקונפיטורת תות   

33   פרפה חלבה 

13-8 עוגיות: בראוניס, חמוציות-שוקולד, פקאן-מייפל,  
רולדת תמרים, אלפחורס

חלבה  

 ללא סוכר
36 קראמבל תפוחים 

10 עוגיות חלבה )3( 



m
w

ittart.com
איור: 

שתיה חמה

9 אספרסו קצר / ארוך 
13 אספרסו כפול 
19 אספרסו כפול עם קצפת 
19 אספרסו כפול עם כדור גלידה 
13/10 מקיאטו קצר / כפול 

17/15 קפוצ’ינו קטן / גדול 
19 קפוצ’ינו ישראלי )עם קצפת( 
12 קורטדו  

12/11 אמריקנו: מנת אספרסו בתוספת מים חמים קטן / גדול 
10 שחור 
11/13 נס קפה על בסיס חלב / מים 

19 מוקה 
21/19 שוקו / שוקוצ’ינו )עם קצפת( 
22 שוקולאטה: משקה שוקולד סמיך 
21 נוקטורנו: מנת אספרסו, פרליני שוקולד, קצפת ושבבי שוקולד 

19 סיידר חם עם תפוחי עץ ומקלות קינמון 
29 סיידר חם בתוספת רום / ברנדי / יין 

12 תה במבחר טעמים / תה ירוק / תה נענע 
18 תה ג’ינג’ר, לימון ודבש 
23 חליטת תערובת צמחים: לימונית ולואיזה )קומקום( 
23/16 חליטת פירות יער / פירות הדר )כוס / קומקום( 
21 צ’אי הודי 

22 סחלב בתוספת אגוזי מלך, קוקוס וקינמון 

תוספות:
5 טעמים לקפה: וניל, אגוזים, קוקוס, קרמל 

5 קצפת  

14/12 קפוצ’ינו לקחת קטן / גדול 

חם אלכוהולי

26 קפוצ’ינו קלואה 
26 קפוצ’ינו אייריש קרים 

28 שוקו רום 
28 שוקו אמרטו 
28 שוקו אייריש קרים 

32 יין חם, תבלינים ועוד פינוקים 

29 סיידר חם: עם תפוחי עץ ומקלות קינמון; בתוספת רום / ברנדי / יין 



קטן/גדול שתיה קרה 

21/17 אייס קפה / קפה קר 
24/20 אייס קפה וניל / קוקוס / אגוזים / קרמל 
14/12 אמריקנו קר 
14/12 תה קר 
19/15 שוקו קר 
21/17 אייס מוקה 

19/16 מיץ תפוזים סחוט במקום 
22/18 מיץ סחוט במקום: גזר / תפוח 
24/20 מיץ-מיקס סחוט במקום: גזר, תפוח, אגס וג’ינג’ר 
18/15 מיץ טבעי: אשכוליות / תותים / לימונדה 

21/17 לימונענע 

14 מוגז: קולה / ספרייט / דיאט / זירו 

14 סיידר צלול 

10 סודה 

13 טוניק 

12 מים מינרלים 

15 משקה אנרגיה 

תוספות: 
קצפת - 5 | ג’ינג’ר - 2

שייקים מיוחדים 
28 מילקשייק וניל / קרם עוגיות מגלידת בן & ג’ריס 
29  שייק ג’וליוס: תפוזים/אשכוליות אדומות/ תות שדה 

וגלידת וניל בן & ג’ריס

28 סורבה מנגו פסיפלורה   
13 תוספת רום / טקילה / וודקה   

28 סורבה תותים ואוכמניות   
13 תוספת רום / טקילה / וודקה   

33 שייק יוגורט קפוא - גרנולה, תפוח, דבש ושקדים 

33 שייק יוגורט קפוא - תמר, טחינה גולמית, גרנולה וסילאן 

בירות
שליש/חצי בירות מהחבית + סיידר אלכוהולי מהחבית 
29/26 טובורג  
32/29 ויינשטפן 
32/29 גינס 
32/29 נגב אמבר אייל 
32/29 מלכה בהירה  
32/29 סיידר ווסטונס פרימיום 4.5% 

בירות בבקבוק
24 גולדסטאר 
24 קרלסברג 
35 מרדסו טריפל 
28 סטלה 

יינות וקוקטיילים

בקשו את תפריט היינות והקוקטיילים המיוחדים



צ’ייסר/שוט  

ויסקי
34  17 בושמילס 

44  23 בלאק בוש 

33  17 גרנטס 

33  17 ג’ים בים  

33  17 ג’יימסון 

41  21 ג’ק דניאלס 

54  28 גלנפידיך 12 

ג’ין
31  - היימנס 

38  - בומביי 

וודקה
29  15 סטוליצ’ניה 

51  26 גריי גוס 

רום 
31  - נגריטה 

33  - קפטן מורגן 

צ’ייסר/שוט  

אניס
25  13 ערק 

33  17 פסטיס 

33  17 אוזו מטקסה 

מרטיני
29  - ביאנקו / רוסו / ורמוט 

טקילה
36  19 קווארבו גולד 

דז’סטיפ
35  18 ייגרמייסטר 

29  15 אפרול 

29  15 קאמפרי 

ליקרים
29  15 אמרטו 

35  - בייליס 

36  - קלואה 

31  16 פידג’לינג 

35  18 דרמבואי 

אלכוהול

תוספות למשקה: 
משקה קל / מיץ / סודה / טוניק - 6 | משקה אנרגיה - 10

ליד המשקה
29  נשנושי בירה 

קנטוצ'י )קרקר איטלקי עם קצח ופרמז'ן(, ממרחי הבית

31  פינוקי בירה 
ג’בטה לוהטת, ממרחי הבית

 נוקטורנו
רחוב בצלאל 7, מתחם נוקטורנו, ירושלים

טל. 077-7008510 

שעות פתיחה:
א’-ה’ 01:30-07:00 

שישי 07:00 עד שעה לפני כניסת שבת
שבת חצי שעה אחרי יציאת שבת עד 01:30 

כשר � חלבי 
www.nocturno.co.il

    





Breakfasts / * also Gluten-free

Nocturno (double only) served until 13:30 153 
Choice of 4 eggs, fresh salad, whole wheat bread and spreads  
(may vary seasonally): cream cheese, feta cheese, smoked salmon, 
smoked tuna, avocado, pesto, dried tomatoes, roasted peppers, tahini, 
butter, homemade jam, 2 fresh juice, 2 coffee 

Israeli (single/double) served until 13:30 64/106 
Choice of 2 eggs, fresh salad, whole wheat bread and spreads  
(may vary seasonally): cream cheese, feta cheese, tahini, avocado,  
pesto, tuna salad, butter, homemade jam, fresh juice, coffee

French served all day 88 
Brioche, smoked salmon, cream cheese, mixed greens  
& 2 fried eggs on top, fresh salad, stir-fried portobello & champignon 
mushrooms & potatoes, fresh juice / coffee / Cava

 Vegan (single/double) served until 13:30 72/109 
Vegan omelette with onion, mushrooms & herbs, fresh salad,  
whole wheat bread and vegan spreads, fresh juice, coffee

 Morning Deal (To Stay / To go) served until 13:30 29/35 
Mini sandwich Gouda / feta / mozzarella cheese / tuna salad / tahini,  
fresh juice / coffee (cappuccino / espresso)

Shakshuka Hot Pans served all day 
with tahini & whole wheat bread

Homemade Shakshuka sauce prepared from fresh tomatoes, peppers, 
parsley, onions, fresh garlic & herbs 

Nocturno 54 
2 eggs, homemade shakshuka sauce

Treat 62 
2 eggs, homemade shakshuka sauce, potatoes, feta cheese

 Vegan 62 
tofu, homemade shakshuka sauce, potatoes, chickpeas, spinach 

Toasted Croissant home baked & a side salad served all day

Gouda - cream cheese, Gouda cheese, tomatoes, purple onion 44

Salmon - cream cheese, smoked salmon, tomatoes,  48 
 purple onion, mixed greens

Omelette - tahini, feta cheese, herb omelette, tomatoes 44

Extras for breakfast:
Extra bread - 7 | change to Gluten-free bread   - 5
Extra GF bread  - 12 | Smoked salmon / smoked tuna - 15 
2 eggs omelette - 14 | Avocado - 9 | Feta cheese - 7 
Gauda / Goat / Roquefort cheese - 9 
Fried mushrooms - 14 | Fried Mushrooms & potatoes - 16

Croissants home baked & homemade jam 14

Muesli served all day
Creamy yogurt, granola, fresh fruits & honey  36

Soups To Stay / To Go

 Soup of the Day (winter only) 36/31 
served with whole wheat bread & butter/pesto

* WARNING to gluten sensitive guests: dishes may contain traces of gluten.

Pasta Pastas of choice (Fettuccine / Penne)

Mushroom & cream 62 
champignon & Portobello mushrooms white wine, garlic confit,  
nutmeg, truffle oil, cream, parmesan cheese

Artichoke 63 
fresh artichoke hearts saut’ed in sage butter & lemon, cherry tomatoes, 
fresh garlic, bazil, parmesan cheese

 Oriental 62 
mushrooms, carrots, beet, purple & green onions, fresh garlic  
saut’ed in peanut butter sauce, sesame oli, soy, teriyaki sauce

 Chestnuts 63 
chchestnuts, olive oil, white wine, fresh garlic, bazil leaves, nutmeg,  
truffle oil, parmesan cheese 

 Pomodoro / Pomodoro & cream 54/58 
homemade pomodoro: tomatoes, olive oil/cream, onion, fresh garlic,  
bazil leaves, served with parmesan cheese 

 Vegan Burger & side salad 65

legumes burger, saut’ed mushrooms & onions, served in a bun  
with Dijion mustard, ketchup, tomatoes, lettuce & saut’ed mushrooms, 
onion & potatoes, pickles

 Vegan Shawarma & side salad 65

seitan strips & fried onion with Arabic seasoning, tahini tomato & parsley 
served in a tortilla & fried sweet potato slices 

Cheese Platter 64

Brie, Roquefort, Feta, homemade jam, fruits,  
Kantochi (Italian cracker with Nigella & Parmigiano cheese) 

Desserts
Apple crumble pie - served with Ben & Jerry’s ice cream 37
 Pecan pie - served with vegan ice cream 37
Lemon & Yogurt pie - served with whipped cream 35

Nutella pie - served with Ben & Jerry’s ice cream 37
 Nutella pie - Vegan - served with vegan ice cream 37
 Hot chocolate fudge cake 37 
served with Ben & Jerry’s ice cream

	3	Chocolate	fingers: pistachio, nuts, cranberries  33

Cheese cake crumble 35
Baked Cheese cake & Cappuchino cream  
with Chinese pecan nuts 36
 Cheese cake - Vegan with strawberry confiture 36

  Halva Parfait  33 

Cookies: brownies, cranberry-chocolate, pecan-maple,  8-13
date roll, alfajores

  halva

 Suger free
American crumble pie  36

Halvah cookies (3)  10



Sandwiches Plus...
Served on whole sourdough Cibatta bread / *gluten-free Cibatta bread 

Hot Sandwiches & side salad To Stay / To Go

 Nocturno Special 53/47 
saut’ed champignon mushrooms, garlic confit, purple onion, pesto,  
mixed greens, tahini 

Smoked Salmon 57/49 
smoked salmon, cream cheese, tomatoes, lettuce,  
purple onion, mixed greens

Smoked Tuna 57/49 
saut’ed smoked tuna, tomatoes, spinach leaves, basil aioli, pickles 

Mozzarella Open Grilled 58  - 
mozzarella cheese, tomatoes, roasted peppers, basil, olive oil

Gouda Cheese Open Grilled 57  - 
gouda cheese, cream cheese, tomatoes, purple onion, kalamata olives

Omelette 48/41 
2 eggs omelette, cream cheese, tomatoes, lettuce, pickles

Feta Cheese & Sweet potato  54/47 
cream cheese, feta cheese, sweet potatoes, pesto,  
mustard, mixed greens

Dutch 54/47 
cream cheese, warm goat cheese, apple slices, walnuts,  
lettuce, homemade vinaigrette

 California  53/46 
peanut butter, walnuts, tomatoes, roasted peppers,  
purple onion, lettuce, homemade vinaigrette

Extra: *Gluten-free Ciabatta - 5

Salads Served with whole wheat bread

 Nocturno 59 
lettuce, mixed greens, roquefort/vegan cheese, walnuts, almonds, pine nuts, 
cranberries soaked in apple cider, Seasonal fruit, homemade vinaigrette

 5-color salad & Feta 54 
tomatoes, cucumbers, colored peppers, carrots, beet, olives, purple onion, 
feta/vegan cheese, olive oil, lemon

 Rustic Mushrooms 59 
champignon & Portobello mushrooms saut’ed in onion butter,  
lettuce, mixed greens, tomatoes, cucumbers, goat cheese,  
homemade vinaigrette 

Smoked Tuna 63 
saut’ed smoked tuna & potatoes, tomatoes, spinach leaves,  
cherry tomatoes, purple onion, green onion, bazil, olive oil, fresh garlic,  
lemon, served with bazil aioli

 Red Quinoa & Roots  58 
red quinoa, mixed greens, kohlrabi, raddish, beet, carrot, cherry tomatoes, 
parsley, cranberries, walnuts, green onion, olive oil, lemon & homemade 
vinaigrette, served with yogurt/tahini 

Caprese 58 
Fluffy focaccia with olive oil, garlic & hyssop, topped with chunks of fresh 
mozzarella cheese, tomatoes of all seasonal kind & color, roasted peppers,  
basil leaves, reduced balsamic vinegar

Quiches & side salad
Quiches (spinach, sweet potato, broccoli) 51 
crunchy butter quiche pastry filled with cheeses & vegetables

 Vegan antipasti 53 
crunchy vegan pastry filled with vegetables



Pasta Pastas of choice (Fettuccine / Penne)

Mushroom & cream 62 
champignon & Portobello mushrooms white wine, garlic confit,  
nutmeg, truffle oil, cream, parmesan cheese

Artichoke 63 
fresh artichoke hearts saut’ed in sage butter & lemon, cherry tomatoes, 
fresh garlic, bazil, parmesan cheese

 Oriental 62 
mushrooms, carrots, beet, purple & green onions, fresh garlic  
saut’ed in peanut butter sauce, sesame oli, soy, teriyaki sauce

 Chestnuts 63 
chchestnuts, olive oil, white wine, fresh garlic, bazil leaves, nutmeg,  
truffle oil, parmesan cheese 

 Pomodoro / Pomodoro & cream 54/58 
homemade pomodoro: tomatoes, olive oil/cream, onion, fresh garlic,  
bazil leaves, served with parmesan cheese 

 Vegan Burger & side salad 65

legumes burger, saut’ed mushrooms & onions, served in a bun  
with Dijion mustard, ketchup, tomatoes, lettuce & saut’ed mushrooms, 
onion & potatoes, pickles

 Vegan Shawarma & side salad 65

seitan strips & fried onion with Arabic seasoning, tahini tomato & parsley 
served in a tortilla & fried sweet potato slices 

Cheese Platter 64

Brie, Roquefort, Feta, homemade jam, fruits,  
Kantochi (Italian cracker with Nigella & Parmigiano cheese) 

Desserts
Apple crumble pie - served with Ben & Jerry’s ice cream 37
 Pecan pie - served with vegan ice cream 37
Lemon & Yogurt pie - served with whipped cream 35

Nutella pie - served with Ben & Jerry’s ice cream 37
 Nutella pie - Vegan - served with vegan ice cream 37
 Hot chocolate fudge cake 37 
served with Ben & Jerry’s ice cream

	3	Chocolate	fingers: pistachio, nuts, cranberries  33

Cheese cake crumble 35
Baked Cheese cake & Cappuchino cream  
with Chinese pecan nuts 36
 Cheese cake - Vegan with strawberry confiture 36

  Halva Parfait  33 

Cookies: brownies, cranberry-chocolate, pecan-maple,  8-13
date roll, alfajores

  halva

 Suger free
American crumble pie  36

Halvah cookies (3)  10
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Hot Drinks

Espresso short / long 9
Double espresso  13
Double espresso with whipped cream  19
Double espresso with a scoop of ice cream 19
Macchiato short / double  10/13

Cappuccino Sml / Lrg  15/17
Cappuccino with whipped cream 19
Cortado  12

Americano: espresso with added hot water Sml / Lrg 11/12
Turkish Coffee 10
Instant coffee based on water / milk  11/13

Mocha  19
Chococino / Hot chocolate (with whipped cream) 19/21
Chocolatté: thick chocolate drink  22
Nocturno: espresso, chocolate pralines, whipped cream  21 
& chocolate clusters 

Hot apple cider: with apple slices & a cinnamon stick  19
Hot apple cider with rum / brandy / wine  29

Tea: choice of flavors / green tea / fresh mint tea   12
Ginger, lemon & honey  18
Herbal infusions: lime & verbena - teapot 23 
Barries/citrus infusions - teacup / teapot 16/23
Chai  21

Sachleb served with walnuts, coconut & cinnamon 22

Extras:
Flavored syrups: vanilla, hazelnut, coconut, carmel 5
Whipped cream  5
Cappuccino To Go Sml / Lrg 12/14

Hot Alcoholic
kahlua cappucino  26 
Irish cream cappucino  26

Rum chocolate  28
Amaretto chocolate  28
Irish cream chocolate 28

Mulled Wine, spices & more treats  32

Hot cider: apple slices & cinnamon sticks with rum / brandy  29



Cold Beverages Sml / Lrg

Ice coffee / Ice Cappuccino 17/21
Ice coffee vanilla / coconut / nuts / caramel 20/24
Ice americano 12/14
Ice tea 12/14
Ice chocolate 15/19
Ice mocha  17/21

Fresh squeezed: orange juice 16/19
Fresh squeezed: carrot juice / apple juice 18/22
Juicemix: carrot, apple, pear & ginger 20/24
Fresh juice: lemonade / red grapefruit / strawberry  15/18

Lemonade with mint  17/21
Soft drinks: Cola / Sprite / Diet / Zero  14
Apple juice  14
Soda water 10
Tonic 13
Mineral water  12
Energy drink 15

Extras:
Whipped cream - 5 | Ginger - 2

Special Shakes
Milkshakes: vanilla / cookies & cream - Ben & Jerry’s ice cream 28
Julius Shake: red grapefruit / orange / strawberry juice 29 
& vanilla Ben & Jerry’s ice cream

 Mango & Passion Sorbet 28 
 Addition of Rum/Tequila/Vodka 13
 Strawberries & Blueberries Sorbet 28 
 Addition of Rum/Tequila/Vodka 13
Frozen Yogurt smoothie - Granola, Apple, Honey & Almonds 33
Frozen Yogurt smoothie - Date, raw Tahini, Granola & Date syrup  33

Beer Third/Half liter 

Draft Beers & Draft Hard Ciders
Tuborg 26/29
Weihenstephan 29/32
Guinness 29/32
Negev Amber Ale 29/32
Malka Blond Ale 29/32
Westons Premium Cider 4.5%  29/32

Bottled Beers
Goldstar 24
Carlsberg 24
Maredsous Tripel 35
Stella 28

Wines & Cocktails
Ask for the special wine & cocktails menu



7 Bezalel St., ‘Nocturno’ compound, Jerusalem
Tel. 077-7008510

Sunday - Thursday 7am - 1:30 am

Friday 7am – 1 hour before Shabbat begins 

Saturday Half an hour after Shabbat ends - 1:30 am

Kosher · Dairy

www.nocturno.co.il

    

Alcohol
 Chaser/Shot

Whiskey
Bushmills 17 34
Black Bush 23 44
Grant’s 17 33
Jim Beam  17 32
Jameson 17 32
Jack Daniel’s 21 41
Glenfiddich 12 28 54

Gin
Hayman's - 31
Bombay - 38

Vodka
Stolichnaya 15 29
Grey Goose 26 51

Rum
Negrita  - 31
Captain Morgan - 33

 Chaser/Shot

Anis
Arak 13 25
Pastis 17 33
Uzo Mataxa 17 33

Martini
Bianco / Rosso / Vermouth 
- 29

Tequila
Cuervo Gold 19 36

Digestif
Jagermeister 18 35
Aperol 15 29
Campari 15 29

Liqueur
Amaretto 15 29
Bailey’s - 35
Kahlúa - 36
Fidgeling 16 31
Drambuie 18 35

Extras:
soft drink / juce / soda water / tonic - 6 | energy drink - 10 

DRINK APPETIZERS
Beer Munchies 29 
Kantochi (Italian cracker with Nigella & Parmigiano cheese)  
& Homemade spreads
Beer Treats 31 
Hot ciabatta & Homemade spreads




