
המשקאות של ג׳ונסי. מה תשתו?      

* אפשרות לחלב שקדים וסויה
שתיה חמה: 

אספרסו קצר | כפול                                                                  לשבת: 11/9 לקחת: 10/8
מקיאטו קצר | כפול                                                                  לשבת: 13/11 לקחת: 12/10
קפוצינו קטן | גדול                                                                  לשבת: 16/14 לקחת: 15/13
לאטה קטן | גדול                                                                  לשבת: 16/14 לקחת: 15/13
אמריקנו קטן | גדול                                                                  לשבת: 12/10 לקחת: 11/9
קפה בוץ                                                                                                                                                                              10
מוקה חם                                                                                                                                                                              18
שוקו                                                                                                                                                                              18
סיידר חם                                                                                                                                                                              20
צ׳אי לאטה                                                                                                                                                                              18
תה העונה                                                                                                                                                                              15
ג׳ינג׳ר, דבש ולימון                                                                                                                                                                              14
חליטות תה                                                                                                                                                                              13
קפה קר                                                                                                                                                                              16

מיץ סחוט: 

לימונדה | תפוזים | אשכולית אדומה |  גזר                                                                                      14
סלק | גזר | ג׳ינג׳ר                                                                                                                                                                              16
תה קר ירוק | אדום                                                                                                                                                                             14
תפוחים                                                                                                                                                                              16

שתיה קלה: 

דיאט קוקה-קולה  | קוקה-קולה זירו  |  קוקה-קולה | ספרייט זירו                                                          11
קינלי סודה                                                                                                                                                                            9
פררלה Ferrarelle - מים מינרליים מוגזים טבעיים 330/750 מ״ל                                  12 | 18
נביעֿות מים מינרליים                                                                                                                                                                             10

הכל בבלנדר. המשקאות הקפואים של ג׳ונסי.          
20 גרניטה קפה                                                                                          
גרניטה מריר שוקולד מריר ואספרסו בבלנדר                                                          25
20 אבטיח                      
מלון עם או בלי ג׳ינג׳ר                                                                                                    20
20 גרוס                                                                              ונענע  לימון 
25 קינמון                                                                     נענע  תפוח 

משקה יוגורט                        
יוגורט ופירות, ניתן להכין עם חלב סויה או שקדים                                       25 שייק 

הכריכים של ג'ונסי. ג'ונסי מאמין בשיחות נפש וכריכים טריים.  

ג'בטה או לחם דגנים – חצי או שלם מוגש עם סלט קטן

חביתה גבינת שמנת או טחינה, מלפפון חמוץ, עגבניה ועלי רוקט                                    38/22

גבינת עיזים סלק צלוי, בלסמי, אגוזים ואורוגולה                                                 38/22

טונה סלט טונה, עגבניה, מלפפון חמוץ, טחינה וחסה                                                      38/22

38 פניני צהובה טוסט גבינה צהובה חמאה וירקות טריים                                              

      כריך טורטייה עוף | טופו פטריות צלויות, בצל סגול,

עגבניות צלויות, מיונז פיקנטי וחסה                                                                       42

קרואסון סלמון גרבלקס גבינת שמנת, בצל ירוק ועלי אורוגולה טרייה                                      42

המאפים של ג׳ונסי. חם מהתנור.       

דיל מיני כריך | קפה + מיני כריך                                                                      24
דיל קפה ומאפה                                                                                               20 - 24
 קוראסון חמאה | שוקולד                                                                                                                14 
קוראסון שקדים | גבינה                                                                                                                 16
קוראסון שקדים שוקולד                                                                                                                  16
16 פרצל                                                                                             
14 סטיק מלוח                                                                                    
רוגעלך שוקולד | קינמון                                                                                    14

הקינוחים של ג׳ונסי. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.          

 פאי תפוחים                                                                                                                38 
עוגת ביסקוויטים כמו של פעם                                                                                                                  38
עוגת גבינה ברוטב פירות יער                                                                                             41
טריפל שוקולד, קרם וניל ופצפוצי שוקולד                                                                              38
     פרפה חלווה טבעוני, טוויל סומסום, שערות חלבה ורוטב שוקולד                                     41

הבוקר עולה על נחלת בנימין    

בוקר הכרמל – ארוחת בוקר עשירה
שתי ביצים לבחירה, סלט ירקות, טחינה, גבינת שמנת, מיקס זיתים, סלט טונה,

 חמוצים, חמאה, ריבה ביתית, מיני מוזלי וסלסלת לחמים.  
מוגש עם מיץ טרי וקפה                                                                                   61

* ניתן להוסיף לחביתה בצל מקורמל / עשבי תיבול
תוספת פטריות | גבינה צהובה | גבינת פטה                                                                                            8

      בוקר צבעוני טבעוני
חביתת חומוס וזוקיני טבעונית, סלט ירקות טריים, מיקס זיתים, טחינה,

פסטו, צלחת אנטיפסטי, סלק צלוי, חמוצים, שמן זית ובלסמי, ריבה ביתית
וסלסלת לחמים. מוגש עם מיץ טרי וקפה על בסיס חלב סויה                            61

GF בוקר אנגלי באלנבי
נקנקיית עגל של אלן, 2 ביצי עין, תפוח אדמה צלוי, בצל מקורמל,

עגבניות צלויות, חרדל וחלה קטנה מוגש לצד בירה | קפה                               59

      GF שקשוקה יפו
שקשוקה עגבניות עם שתי ביצים | טופו טבעוני, מוגשת עם סלט ירקות,

טחינה, חריף ומיני חלה                                                                                    46
תוספת נקנקיות עגל | גבינת פטה                                                                            12 | 8

      GF סביח הצגה בצלחת
חציל קלוי, בצל סגול, ביצה קשה, טחינה, עגבניות שרופות,

תפוח אדמה, פטרוזיליה וצ׳ילי חריף. מוגש לצד מיני חלה                                               42

      סבתא בשלה דייסה
דייסת קוואקר עם פירות טריים, אגוזים קלויים, סילאן וקינמון                                               34
על בסיס חלב סויה | חלב דל שומן                                                                                2

מוזלי פירות העונה
יוגורט באפלו איכותי עם פירות העונה, גרנולה ביתית, דבש וסילאן                                     37

פנקייק שחיתות
מבחר פירות העונה עם רוטב מייפל, רוטב שוקולד ושמנת חמוצה                               38

בוקר זוגי מושלם
ארוחת בוקר הכרמל עם כל התוספות המשמחות,

סלסלת לחמים עשירה, מוגש עם מיץ טרי, קפה ובוקר טוב                            170

קוקטיילים של בוקר:

21 מימוזה                                                      
21 היום                                                     קוקטייל 

תוספות משמחות לארוחה:

צלחת דגים כבושים: סלמון ומטיאס כבושים מוגש עם שמנת חמוצה, בצל טרי וסומק      26
צלחת גבינות: גבינת פטה, ברי אגוזים, מוצרלה וצהובה מוגש עם פרי העונה                         28
      צלחת אנטיפסטי: מבחר ירקות צלויים ברוטב בלסמי ואגוזי מלך                                21



 שמחים שבאתם אלינו, למקום בו
הצמחים והרוח הקלילה פוגשים בכם,

 מלווים את הטעמים והניחוחות.
 צלחות הולכות ובאות, טריות וטעימות,

מפתיעות ומשמחות.

 וכשהשמש יורדת והכוכבים מתעוררים,
ג׳ונסי גרדנר מצית אורות קטנים, 

 המלווים את הבאות והבאים,
את העונג והטעם, את כל מה שלילה 

כמו זה יכול להיות. בתאבון.

 ג׳ונסי גרדנר נחלת בנימין 3, תל אביב - יפו
     jonesytlv@gmail.com |  03.5164412

״כשמשקים את הצמחים, 
הם אומרים תודה״

* ג׳ונסי גרדנר

 בהשראת ״להיות שם״ – יז׳י קושינסקי
Being there, 1971



המשקאות של ג׳ונסי. מה תשתו?      

* אפשרות לחלב שקדים וסויה
שתיה חמה: 

אספרסו קצר | כפול                                                                  לשבת: 11/9 לקחת: 10/8
מקיאטו קצר | כפול                                                                  לשבת: 13/11 לקחת: 12/10
קפוצינו קטן | גדול                                                                  לשבת: 16/14 לקחת: 15/13
לטה קטן | גדול                                                                  לשבת: 16/14 לקחת: 15/13
אמריקנו קטן | גדול                                                                  לשבת: 12/10 לקחת: 11/9
16 קר                                                                    אמריקנו 
קפה בוץ                                                                                                                                                                              10
מוקה חם                                                                                                                                                                              18
שוקו                                                                                                                                                                              18
סיידר חם                                                                                                                                                                              20
צ׳אי לאטה                                                                                                                                                                              18
תה העונה                                                                                                                                                                              15
ג׳ינג׳ר, דבש ולימון                                                                                                                                                                              14
חליטות תה                                                                                                                                                                              13
קפה קר                                                                                                                                                                              16

מיץ סחוט: 

לימונדה | תפוזים | אשכולית אדומה |  גזר                                                                                      14
סלק | גזר | ג׳ינג׳ר                                                                                                                                                                              16
תה קר ירוק | אדום                                                                                                                                                                               14
תפוחים                                                                                                                                                                              16

שתיה קלה: 

דיאט קוקה-קולה | קוקה-קולה זירו | קוקה-קולה | זירו ספרייט                                                                  11
קינלי סודה                                                                                                                                                                            9
18  |  12 מ״ל                         330/750 טבעיים  מוגזים  מינרליים  מים   -  Ferrarelle פררלה 
נביעֿות מים מינרליים                                                                                                                                                                             10
טובורג מהחבית                                                                                                                                                                        18  | 25
סטלה ארטואה | קרלסברג | ג׳יימס                                                                                       22

מנות הפתיחה של היום. ככה מתחילים יום שמח.

צלחת גבינות
מבחר גבינות, פרי העונה, אגוזי מלך, ריבה ביתית ולחם קלוי                                                           35

 GF אנטיפסי שוק
מבחר ירקות צלויים ברוטב בלסמי ואגוזי מלך                                                            30

צלחת דגים כבושים
סלמון גרבלקס, מטיאס כבוש, תפוח אדמה צלוי, שמנת חמוצה, 

42 קלוי                                                       ולחם  סומק  סגול,  בצל 

GF קפרזה משודרגת
עגבניות שרי, פסטו, פרוסות מוצרלה, עלי בזיליקום ואגוזי מלך                                                    32

 GF סלט גלית
עלי רוקט, בצל ירוק, נענע, פטרוזיליה, כוסברה, חמוציות ובוטנים                                             28

ג׳ונסי מגיש: סלט הגן. טרי מאוד, טעים מאוד.

מוגש  עם לחמניית ביס

GF סלט הבית
עגבניות, מלפפונים, בצל סגול, צנוניות, חסה, 

גבינת פטה, זיתי קלמטה, זעתר וקרוטונים                                                              46

 GF סלט אנטיפסטי
מבחר ירקות צלויים על עלים ירוקים ואגוזי מלך בויניגרט פסטו                          46

GF אסייתי פיקנטי
אטריות שעועית, עגבניות שרי, בצל סגול, סלרי ירוק, נענע, בזיליקום,        

כוסברה, פטרוזליה ובוטנים קלויים ברוטב אסייתי | כולל עוף או טופו                   49

סלט קיסר
חסה ערבית, קרוטונים, רוטב קיסר, בצל סגול                                                               42

סלט טונה
טונה, ביצה קשה, מלפפונים, עגבניות, בצל סגול, חסה, צנוניות, זיתי קלמטה              42

| טופו לסלטים                                                                         10 תוספת עוף 

הכריכים של ג'ונסי. ג'ונסי מאמין בשיחות נפש וכריכים טריים.  

ג'בטה או לחם דגנים – חצי או שלם מוגש עם סלט קטן

חביתה גבינת שמנת או טחינה, מלפפון חמוץ, עגבניה ועלי רוקט                                    38/22

גבינת עיזים סלק צלוי, בלסמי, אגוזים ואורוגולה                                                 38/22

טונה סלט טונה, עגבניה, מלפפון חמוץ, טחינה וחסה                                         38/22
פניני צהובה טוסט גבינה צהובה, חמאה וירקות טריים                                              38

 כריך  | GF טורטייה עוף | טופו פטריות צלויות, בצל סגול,
42 וחסה                                                               פיקנטי  מיונז  עגבניות, 

קרואסון סלמון גרבלקס גבינת שמנת, בצל ירוק ועלי אורוגולה טרייה                                42

המנה העיקרית של היום. הארוחה מוגשת. מוזמנים לשולחן.

המבורגר
מוכן במקום, עגבניה, מלפפון חמוץ, חסה, בצל מקורמל ורוטב צ׳יפוטלה

מוגש עם קוביות תפוחי אדמה פריכות                                                                          56

GF נקנקיות עגל
2 נקנקיות עגל של אלן, בצל מקורמל, תפוח אדמה שלם, עגבניות צלויות,

כרוב כבוש וחרדל                                                                                  62

סינייה
חציל קלוי, בשר מתובל, טחינה,  עגבניה שרופה, בצל ופטרוזליה. מוגש לצד חלה קטנה                        50

GF המג׳דרה המדוברת שלנו
מוגשת עם בצל מטוגן לצד רוטב יוגורט צזיקי                                                    38

 אורז ברוטב עגבניות לבחירתכם
רוטב בולונז בשרי | קציצות צמחוניות | ירקות מוקפצים | מוגש עם סלט קטן, טחינה וחריף      40

פסטה פנה
38 ובזיליקום                                 עגבניות  ברוטב   | צלויות  ופטריות  שמנת  ברוטב 

10 לפסטה                                                                          טופו   | עוף  תוספת 

     

הילדים שלנו. לילדים יש טעם משלהם. ג׳ונסי מאמין שגם לנו.              

37 | תפוזים                                                            כל המנות מוגשות עם פטל 

8 שוקו                                                                          להוסיף  ניתן 

טוסט גבינה צהובה וזיתים

פסטה ברוטב עגבניות או שמנת

אורז מתובל עם חזה עוף מוקפץ וירקות חתוכים

ארוחת תינוקות מחית עוף וירקות   

הקינוחים של ג׳ונסי. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.     

 פאי תפוחים                                                                                                                38 

עוגת ביסקוויטים כמו של פעם                                                                                                                  38

עוגת גבינה ברוטב פירות יער                                                                                             41

טריפל שוקולד, קרם וניל ופצפוצי שוקולד                                                                              38

  פרפה חלווה טבעוני, טוויל סומסום, שערות חלבה ורוטב שוקולד                                             41

פנקייק שחיתות מבחר פירות העונה עם רוטב מייפל, רוטב שוקולד ושמנת חמוצה                     38

הכל בבלנדר. המשקאות הקפואים של ג׳ונסי
20 קפה                                                  גרניטה 
גרניטה מריר שוקולד מריר ואספרסו בבלנדר                                                  25
20 אבטיח                      
20 ג׳ינג׳ר                                           בלי  או  עם  מלון 

20 גרוס                                         ונענע  לימון 
25 קינמון                                נענע  תפוח 

משקה יוגורט                       
25 שקדים           או  סויה  חלב  עם  להכין  ניתן  ופירות.  יוגורט  שייק 



 שמחים שבאתם אלינו, למקום בו
 הצמחים והרוח הקלילה פוגשים בכם,

לשעה קלה של טעם ועונג, בלב העיר ההומה.

 ״רגעים של אמצע היום״ אנחנו קוראים לזה,
 לחיוך בגינה, לטעמה של טריות בלב העיר, 
באמצע הכול, מהצהריים - ועד שהערב יורד.

 וכשהשמש שוקעת והכוכבים מתעוררים,
 אורות קטנים נדלקים, מלווים את הבאות והבאים,

 את העונג והטעם, את המשקאות והחיוכים,
עם כל מה שלילה כמו זה יכול להיות.

בתאבון.

 ג׳ונסי גרדנר נחלת בנימין 3, תל אביב - יפו
     jonesytlv@gmail.com |   03.5164412

 ״אין כמו שעה
 של שקט וטעם, בכל יום,

באמצע היום.״
* ג׳ונסי גרדנר

 בהשראת ״להיות שם״ – יז׳י קושינסקי
Being there, 1971



Cheerful side dishes:

Pickled Fish Plate: pickled salmon and herring, 
served with sour cream, fresh onion, and sumac                      26
Cheese Plate: feta cheese, brie with nuts, mozzarella and Gouda,
served with seasonal fruit                                                   28
Antipasto Plate: a variety of roasted vegetables in balsamic vinegar
with walnuts                                                 21

Morning Cocktails:

Mimosa                                                       21
Cocktail of the day                                               21

Morning comes to Nahalat Binyamin
 

The Carmel Morning Two eggs of your choosing, vegetable  
salad, tahini, cream cheese, olive mix, tuna salad, pickles, butter, 
homemade jam, mini muesli, and a bread basket.
Served with fresh juice and coffee                   61
*omelette fillings: caramelized onion / herbs

Addition of  Mushrooms | Gouda cheese | feta cheese                          8

 Colorful Vegan Morning Vegan hummus and zucchini  
omelette, fresh vegetable salad, olive mix, tahini, pesto, Antipasti 
dish, roasted beets, pickles, olive oil and balsamic vinegar, 
homemade jam, and a bread basket. 
Served with fresh juice and soy-milk-based coffee                        61

GF English Morning in Allenby Allen’s veal sausage,  
2 eggs sunny side up, roasted potato, caramelized onion, roasted 
tomatoes, mustard and a small challah bread 
Served with beer | coffee on the side                                       59

 GF Jaffa Shakshuka Tomato shakshuka with two eggs / vegan 
tofu, served with vegetable salad, tahini, spicy dip, and mini 
challah bread                                 46
 Addition of veal sausage | Feta cheese                         12  |  8

 GF Playful Sabich Roasted eggplant, red onion, tahini, roasted 
tomatoes, potato, parsley, and chili peppers. Served with a 
mini challah bread                                     42

 Grandma Cooked Porridge Quaker porridge with fresh fruit, 
roasted nuts, date honey, and cinnamon                                                     34
Based on soy milk | low-fat milk                                   2

Seasonal Fruit Muesli Buffalo yogurt with seasonal fruit, homemade 
granola, honey, and date honey                                    37

Sinful Pancake A variety of seasonal fruit, maple syrup, chocolate 
syrup, and sour cream                                    38

A perfect morning for two The Carmel morning | breakfast with 
all of the cheerful side dishes, a lavish bread basket, served with 
fresh juice, coffee and a good morning                                          170

Jonesy’s Sandwiches
 

Ciabatta bread or grain bread – a half or whole, served with a small salad       

Omelette cream cheese or tahini, pickled cucumber, tomato and arugula   22/38

Goat Cheese roasted beet, balsamic vinegar, nuts, and arugula                22/38

Tuna Tuna salad, tomato, pickles, tahini and lettuce                          22/38

Gouda Panini gouda toast, butter, and fresh vegetables                         38

     Sandwich | Tortilla with Chicken | Tofu roasted mushrooms, red onion, 
spicy mayonnaise and lettuce                                              42

Salmon Lox Croissant cream cheese, spring onion, and fresh arugula leaves   42

Jonesy’s Pastries 

Mini Sandwich deal | Coffee & Mini Sandwich                                 24

Coffee & Pastry                                         24  -  20

Butter | Chocolate Croissant                                       14

Almond | Cheese Croissant                                       16

Almond Chocolate Croissant                                       16

Pretzel                                           16

Salty bread stick                                            14    

Chocolate | Cinnamon Rugelach                                            14   

Jonesy’s Desserts

Apple Pie                                                               38

Old School Biscuit Cake                                                     38

Cheesecake with Berry Sauce                                        41

Triple Chocolate, Vanilla Cream, and Chocolate Sprinkles                                        38

 Vegan Halva Parfait Sesame Tuiles, Shredded Halva, 

and Chocolate sauce                                                41

Jonesy’s Drinks. What are you having?
 

* Optional: Soy | Almond Milk

Hot Drinks:

Espresso short | double                                                    drink here 9/11 to go 8/10
Macchiato short | double                                                    drink here 11/13 to go 10/12
Cappuccino small | large                                                    drink here 14/16 to go 13/15
Latte small | large                                                    drink here 14/16 to go 13/15
Americano small | large                                                    drink here 10/12 to go 9/11
Cold Americano                                                                         16
Black Coffee                                                                                                     10
Hot Mocha                                                                                                     18
Hot Chocolate                                                                                                     18
Hot Cider                                                                                                     20
Chai Latte                                                                                                    18
Tea of the Season                                                                                                     15
Ginger, Honey and Lemon                                                                                                     14
Tea Infusions                                                                                                     13
Ice Coffee                                                                                                     16

Freshly Squeezed Juice:

Lemonade | Orange | Grapefruit | Carrot                                                                    14

Beet | Carrot | Ginger                                                                    16
Apple                                                                    16
Ice Tea – Green | Red                                                                    14

Soft Drinks:

Diet Coca Cola | Zero Coca Cola | Coca Cola  | Sprite Zero                                                      11
Kinley Soda                                                                    9
Ferrarelle Naturally sparkling mineral water 750\330 ml                   12  |  18
Neviot Mineral water                                                                    10
Tuborg Beer from the Keg                                                                     18 | 25
Stella Artois | Carlsberg | Jem׳s                                     22

Blender Freeze. Jonesy’s frozen drinks

Granita                                                                                                     20
Espresso Mix Dark Chocolate and Espresso in the blender                                 25
Watermelon slushy                                        20
Melon with or without ginger                                        20
Lemonade and mint                                                                    20 
Apple cinnamon mint                                           25
Yogurt Smoothie with fruits Optional with Soy | Almond milk        25



“When you water 
the plants, they say 

thank you”
*Jonesy Gardener

Being There – Jerzy Kosinski, 1970

We are glad you came to us, to a place where
The plants and the light breeze greet you, 

Accompanying the flavours and the fragrances.
Plates come and go, fresh and delicious,

Surprising and delightful.

And when the sun goes down 
 and the stars wake up,

Jonesy kindles small lights,
That accompany all who come,

The delights and the flavours, All that a night
like this can be. Bon appétit.

Jonesy Gardener 3 Nahalat Binyamin St, Tel Aviv 
     jonesytlv@gmail.com |  03.5164412



Today’s Entrees. This is how you start a happy day

Cheese Plate A selection of cheese, seasonal fruit, English walnuts,
homemade jam and toasted bread                                        35

 GF Market Antipasti A selection of roasted vegetables in balsamic 
vinegar with English walnuts                                         30

Pickled Fish Plate Pickled salmon and herring, roasted potato, sour 
cream, red onion, sumac and toasted bread                           42

GF Upgraded Caprese Cherry tomatoes, mozzarella slices, basil 
leaves and English walnuts                                                    32

 GF Galit Salad Arugula leaves, mint, parsley, coriander 
cranberries and peanuts                                                 28

Jonesy is serving: Garden Salad. Very fresh. Very tasty.

Served with a small bun

GF The House Salad Tomatoes, cucumbers, red onion, radishes,  
lettuce, feta cheese, kalamata olives, zaatar and croutons                 46

 GF Antipasti Salad A variety of roasted vegetables on green leaves 
and English walnuts with pesto vinaigrette                              46

GF Spicy Asian Salad Cellophane noodles, cherry tomatoes, red 
onion, green celery, mint, basil, coriander, parsley and roasted 
nuts with Asian sauce | including chicken or tofu                    49

Caesar salad Romaine lettuce, croutons, caesar dressing, red onion 42

Tuna Salad Tuna, cucumbers, tomatoes, red onions, lettuce, Hard-boiled 
egg, radishes, Kalamata olives                                                42

Adding chicken | tofu to the salads                                                10

Jonesy’s sandwiches

Ciabatta bread or grain bread – a half or whole sandwich, served with 
a small salad                                           

Omelette Cream cheese, pickled cucumber, tomato and arugula  22/38

Goat Cheese Roasted beet, balsamic vinegar, nuts and arugula 22/38

Tuna tuna salad, tomato, pickles, tahini and lettuce             22/38

Gouda Panini Gouda toast, butter and fresh vegetables                  38

 Sandwich | Tortilla with Chicken | Tofu Roasted mushrooms, red 
onion, spicy mayonnaise and lettuce                                42

Salmon Lox Croissant Cream cheese, spring onion and fresh 
arugula leaves                                42

The Day’s Main Course. The meal is served. Welcome. 

Hamburger Homemade, tomato, pickled cucumber, lettuce, caramelized onion 
and chipotle sauce, served with crispy potato cubes                            56

GF Veal Sausages 2 Allen’s veal sausages, caramelized onion, a whole potato,
roasted tomatoes, sauerkraut and mustard                                     62

Sinia Roasted eggplant, seasoned beef, tahini, roasted tomato, onion and 
parsley. Served beside a small challah bread                                  50

GF Our Renowned Majadra Served with fried onion beside tzatziki sauce    38

 Rice with Tomato Sauce of Your Choosing Bolognese sauce | vegetarian 
fritters | stir-fried vegetables served with a small bread, tahini and a spicy dip       40

Pasta Penne With cream and mushroom sauce | with tomato and basil sauce   38

Adding chicken | tofu to the pasta                                                10

Our Kids. Our kids have their own taste in food. Just like us.

All dishes are served with raspberry juice | orange juice                             37

Adding hot chocolate                                                        8

Toast gouda and olives 

Pasta with tomato or cream sauce 

Seasoned rice with stir - fried chicken breast and freshly cut vegetables 

Babies meal chicken and vegetables puree 

Jonesy’s Desserts. An end is always a new beginning.

Apple Pie                                                                              38

Old School Biscuit Cake                                                               38

Cheesecake with Berry Sauce                                                  41

Triple Chocolate, Vanilla Cream and Chocolate Sprinkles                                38

 Vegan Halva Parfait
Sesame Tuiles, Shredded Halva and Chocolate sauce                         41

Sinful Pancake A variety of seasonal fruit, maple syrup, chocolate syrup, and 
sour cream                                            38

Jonesy’s Drinks. What are you having?
 

* Optional: Soy | Almond Milk

Hot Drinks:

Espresso short | double                                                    drink here 9/11 to go 8/10
Macchiato short | double                                                    drink here 11/13 to go 10/12
Cappuccino small | large                                                    drink here 14/16 to go 13/15
Latte small | large                                                    drink here 14/16 to go 13/15
Americano small | large                                                    drink here 10/12 to go 9/11
Cold Americano                                                                         16
Black Coffee                                                                                                     10
Hot Mocha                                                                                                     18
Hot Chocolate                                                                                                     18
Hot Cider                                                                                                     20
Chai Latte                                                                                                    18
Tea of the Season                                                                                                     15
Ginger, Honey and Lemon                                                                                                     14
Tea Infusions                                                                                                     13
Ice Coffee                                                                                                     16

Freshly Squeezed Juice:

Lemonade | Orange | Grapefruit | Carrot                                                                    14

Beet | Carrot | Ginger                                                                    16
Apple                                                                    16
Ice Tea – Green | Red                                                                    14

Soft Drinks:

Diet Coca Cola | Zero Coca Cola | Coca Cola  | Sprite Zero                                                      11
Kinley Soda                                                                    9
Ferrarelle Naturally sparkling mineral water 750\330 ml                   12  |  18
Neviot Mineral water                                                                    10
Tuborg Beer from the Keg                                                                     18 | 25
Stella Artois | Carlsberg | Jem's                                     22

Blender Freeze. Jonesy’s frozen drinks 
Granita                                                                                                     20
Espresso Mix Dark Chocolate and Espresso in the blender                                 25
Watermelon slushy                                        20
Melon with or without ginger                                        20

Lemonade and mint                                                                    20 

Apple cinnamon mint                                           25
Yogurt Smoothie with fruits

Optional with Soy | Almond milk                                   25



Jonesy Gardener 3 Nahalat Binyamin St, Tel Aviv 
     jonesytlv@gmail.com |  03.5164412

“There’s nothing like 
an hour of peace 

and flavors, every day, 
in the middle of the day”

*Jonesy Gardener

Inspired by Being There – Jerzy Kosinski, 1970

We are glad you came to us, to a place where 
the plants and the light breeze meet you, 

for an hour of flavors and pleasures, 
in the heart of the bustling city.

“Moments of midday” we call it,
The smile in the garden, 

the taste of freshness in the heart 
of the city, In the middle of everything, 

from noon until nightfall.

And when the sun goes down and the stars 
rise, small lights ignite, accompanying 

all who come, the delights and the flavours, 
the drinks and the smiles, everything that 

a night like this can be. Bon appétit.


