
תוספות | 16

סלט בריאות | 45
סלט קינואה אדומה עם עגבניות, גמבות, נענע, 

פטרוזיליה, כרוב, גזר וחמוציות

תוספת מעל הסלט חזה עוף 25

קינוח בקטנה | 15
טרופי מנגו / סניקרס 

שתייה קלה | 10
קוקה קולה, קולה זירו, פיוזטי, מים מנרליים, 

ספרייט, ספרייט זירו, פאנטה, סודה, ענבים, תפוזים, 
רימונדה, לימונדה, מים בטעמים, בירה שחורה

בירה חבית 
קרלסברג, 

אסטרייה דאם

בירה בקבוק | 18
קרלסברג

טובורג
אסטרייה דאם

כנפיים ברוטב סויה וצ'ילי 12 יח' / 24 יח'....... 38 / 70

כנפיים על האש אורגינל 12 יח' / 24 יח'......... 38 / 70

כרובית בציפוי טמפורה........................................................... 38 

נקניקיות מרגז פיקנטיות........................................................ 36

נשנוש נקניקיות עוף בליוי רטבים................................... 25 

  .......................................................................................................

פותחי תיאבון

 50 ....................................................................... המעורב של חצות

 50 ....................................................................... חזה עוף פרוס דק 

פרגיות בתיבול חצות................................................................. 50 

קבב עגל מחנה יהודה............................................................... 50 

דפי אנטריקוט................................................................................. 60 

כבדי עוף בגריל ............................................................................. 50 

מעורבב ירושלמי טבעוני......................................................... 50 

הבשרים של חצות 
בפיתה או צלחת

שדרוג לארוחה
שתייה קלה +

תוספת לצד העיקרית  
 23

 קציצת המבורגר מנתחים מובחרים
בלחמניית בייגלה ירושלמי ייחודית

אנגוס מחנה יהודה                                             52
נתחי בקר אנגוס עסיסיים- הקציצה

המפורסמת מסניף מחנה יהודה 

ירושלמי שטס למקסיקו          52 
קציצת בקר אנגוס בשילוב שבבי 

פלפל חלפיניו ורוטב מקסיקני מסורתי

ג'וזף בורגר ביונד טבעוני  55
 

רטבים לבחירה:
מיונז, קטשופ, חריף, ברבקיו אגריפס ,

מיונז שום, איולי זעתר , איולי עמבה,

תוספות מעל ההמבורגר:
קציצת אנגוס או מקסיקני- 27

מעורב ירושלמי 20,

ביצת עין 9, ריבת בצל 10, נקניקיית מרגז 10,

ארוחות ילדים 
עיקרית + תוספת לבחירה

שניצלונים | 50  

מנה חריפהמנה טבעונית     

ג'וזף בורגר ג'וניור | 50  
)קציצה 120 גר(

סלט מחנה יהודה  
 מלפפון, עגבנייה, 

בצל, פטרוזיליה,כרוב

צ'יפס קלאסי
צ'יפס בתיבול חצות

טבעות בצל
אורז

המבורגר של ירושלמים קציצה 220 גר

כשר

ההמבורגר של

     

    

שליש  חצי

30    26 
30    26 

תבשיל בורגול



MEAL DEAL
DRINK + SIDE

23

FOR THE KIDS
with side dish

Junior Josef burger (120 g) | 50 
Chicken Nuggets | 50

SIDE DISHES | 16
French Fries
Hatzot's Special Fries 
Onion Rings 
rice,   

HATZOT SALAD | 45
Red Quinoa, tomato, bell pepper, fresh mint, parsley, 
cabbage, carrot and cranberries. 
Chicken breast topping | 25

SMALL DESSERT | 15
Tropical Mango / Snickers 

SOFT DRINKS | 10
Coca-Cola / Zero
Sprite / Zero
Fanta
sparkling water (330ml)
Fuze Tea
Neviot Mineral water
 Flavored water Neviot
Prigat Orange / grapefruit / grape
Malt Beer
Lemonade

BEER | 30/26
Carlsberg, Estrella Damm

BEER BOTTLE | 18
Carlsberg, Tuborg,  Estrella Damm

APPETIZERS

HATZOT’S FAMOUS
                                                                       DISHES

PITA OR PLATE

Wings stack-with honey chili soy sauce and toasted sesame,small/Big.....38/70
Wings stack-jerusalem barbecue style grilled with spices, small/Big............38/70
Tempura cauliflower  .............................................................................................................................................. 38
Merguez Sausages  Spicy grilled sausages ....................................................................................... 36
Chicken Hotdogs .......................................................................................................................................................... 25

Hatzot’s Jerusalem Mixed Grill ............................................................................................................................. 50
Chicken Breast Roasted and thinly sliced ................................................................................................. 50
Spring Chicken In Hatzot seasoning .............................................................................................................. 50 
Entrecote Steak thinly sliced .................................................................................................................................. 60
Roasted Chicken Livers Prepared on the grill in Hatzot seasoning ............................... 50
Jerusalem vegan mixed grill-plant base “meats”  
stir-fried with onion and Hatzot seasoning ............................................................................................ 50

A Real Jerusalem Burger 220 gr.
Top quality burger on special Jerusalem bagle

Mahane Yehuda Angus ........................................................................................................................................ 52
When Jerusalem Met Mexico ..................................................................................................................... 52
Beef patty with jalapeno pepper and special Mexican sauce
Vegan Beyond Meat ................................................................................................................................................ 55

CHOOSE YOUR SAUCE
Zaatar Aioli | Amba Aioli | Garlic Mayonnaise | 
Agrippas BBQ | “Seriously Hot” | Ketchup & Mayo 

IS YOUR BURGER FEELING LONELY?
ADD MORE TOPPINGS
 Angus/ Mexican patty  27  Jerusalem Mixed Grill 20, 
Fried Egg 9 , Onion Jam 10, Spicy Merguez Sausage 10 , 

K0SHER

  Vegan Dish             Spicy Dish

JOSEF'S FANCY BURGERS

cooked bulgur
Market salad- chopped market 
vegetables olive oil and lemon

     


