
מרגריטה - רוטב עגבניות ומוצרלה
ביאנקו - רוטב שמנת, רוקפור, מוצרלה, אספרגוס ועלי אורוגולה טריים

סיצליאנית - רוטב עגבניות, ארטישוקים, בצל צלוי, מוצרלה, 
פלפל חריף וכוסברה

פסטו - פסטו עשבים, עלי תרד, בטטות, חצילים, קישואים ובצלים
סלמון - סלמון מעושן, רוטב שמנת, מוצרלה, בצל ירוק ובצל סגול

יוונית - רוטב עגבניות, מוצרלה, פטה עיזים, זעתר, זיתים, 
אנשובי ועגבניות

48
56
54

52
58
54

פיצות
לינגוויני ירוקים - פסטה ברוטב חמאה, שום, שעועית ירוקה,

אספרגוס ומנגולד
פרפלה ים תיכוני - פסטה עם עגבניות צלויות, זיתים,

בצל מטוגן ויין לבן, ברוטב עגבניות וארטישוקים
רביולי גבינות ברוטב ג'ק - רביולי גבינות ברוטב פטריות שימאג'י,

וויסקי, שמנת, אבקת פורצ'יני ופרמג'ן
רביולי עגבניות וארטישוקים - רביולי במילוי ארטישוקים 

ברוטב שום, חמאה, יין לבן, עגבניות צלויות וארטישוקים
רביולי בטטה - רביולי במילוי קרם בטטה ברוטב שמנת,

פרמג'ן ואספרגוס צלוי
רדיאטורי סלמון - פסטה עם סלמון מעושן ותרד ברוטב שום,

חמאה, יין לבן ולימון 
ניוקי סלק - ניוקי תפו"א וסלק צלוי ברוטב שום, חמאה ויין לבן

עם שקדים קלויים, גבינת עיזים ואורוגולה
תבשיל ירוקים ומג'דרה - מג'דרה אורז מלא ועדשים שחורות
עם תבשיל מנגולד, סלרי ואספרגוס חמצמץ ואגוזי קשיו קצוצים

לזניה תרד - שכבות פסטה, תרד, מוצרלה, שמנת ופרמג'ן
לזניה עגבניות קלאסית - שכבות פסטה, רוטב עגבניות,

בשמל, גבינות ובזיליקום
קיש יומי - קיש ירקות וגבינות משתנה. מוגש עם סלט הבית

56
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עיקריות

תבשילים

תבשיל קציצות עדשים - קציצות עדשים וירקות ברוטב
עשבי תיבול ולימון חמצמץ עם עגבניות ובצלים צלויים 
תבשיל קציצות טונה - קציצות טונה ברוטב עגבניות,

לימון כבוש ואריסה
תבשיל קארי - תבשיל ירקות וגרגירי חומוס, בקארי צהוב וחלב קוקוס

56

58

56

תוספות לבחירה: מג'דרה אורז מלא ועדשים שחורות /
סלט הבית / תפו"א אפויים

טוסט מיכאל סלמון - באגט מחורץ במילוי ממרח שמנת, גבינות 
ופרוסות סלמון מעושן. מוגש עם תפוחי אדמה אפויים ואיולי 

טוסט מיכאל קממבר - באגט מחורץ במילוי קממבר, חמאת שום, 
ריבת בצל ביין אדום וארוגולה. מוגש עם תפוחי אדמה אפויים ואיולי

בייגל טוסט מוצרלה - 2 בייגלים (לבן או מלא) במילוי רוטב עגבניות
ומוצרלה. מוגש עם סלט ירקות.

בייגל טוסט ביצה קשה - 2 בייגלים (לבן או מלא) במילוי רוטב עגבניות,
מוצרלה, בצל סגול וביצה קשה. מוגש עם סלט ירקות 

בייגל טוסט ירקות קלויים - 2 בייגלים (לבן או מלא) במילוי טפנד
זיתים, ירקות קלויים (סלק, גזר, בצל סגול, זוקיני וקולורבי)

וגבינת עיזים. מוגש עם סלט ירקות

62

58

48

52

54

טוסטים

בקטנה
פוקצ'ה מטבלים - פוקצ'ה חמה עם גבינת שמנת, פסטו 

וטפנד זיתים
קציצות כוסמת- מוגש עם טחינה ירוקה וסלט

מאפה סיגר - במילוי ירקות קלויים, תפוחי אדמה ופסטו
מרק היום - מוגש עם קרוטונים

38

38
36
28

סלמון מעושן - גבינת שמנת, סלמון מעושן ועגבנייה
טונה - סלט טונה, ביצה קשה, חלפיניו כבוש ועגבנייה

קציצות סלק - קציצות סלק וגבינות, גבינת שמנת ורוקט
קממבר - ריבת פטל אדום, גבינת קממבר ועלי רוקט

מנצ'גו- איולי שום, גבינת מנצ‘גו, חסה, עגבנייה, מלפפון
ופטרוזיליה טרייה

ירקות קלויים- ירקות קלויים, פסטו וטחינה ירוקה
קציצות כוסמת- קציצות כוסמת וירקות, טחינה ירוקה,

עגבנייה וצ‘אטני פלפלים קלויים

50
42
48
50
50

50
52

מוגש בבגאט שאור מלא עם סלט ירקותכריכים

טונה - סלט טונה ועגבנייה
בולגרית - ממרח פסטו, בולגרית מעודנת (5%) ועגבנייה

ביצה קשה - טחינה ירוקה, ביצה קשה ומלפפון חמוץ
גאודה – גאודה, חסה, עגבנייה וחמאת שום

18
18
18
18

מוגש בלחמנייה או בייגלכריכים בקטנה

סלט הבית
חסה, עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום ובצל סגול 

רוטב לבחירה: שמן זית לימון / ווינגרט דבש / אלף האיים
תוספות: טונה - 3 ₪, ביצה קשה - 3 ₪, סלמון מעושן - 12 ₪, 

בולגרית - 4 ₪, זיתים - 4 ₪, טחינה ירוקה - 4 ₪, קרוטונים - 4 ₪,
גבינת עיזים - 7 ₪, חמאה - 1 ₪, ריבה - 2 ₪, ממרח – 3 ₪

פשוט וטעים - עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום, בצל סגול וגבינה
בולגרית ברוטב שמן זית, לימון וזעתר

ניוקי - עלים ירוקים, בצל סגול, קרוטונים ועגבניות שרי ברוטב
ויניגרט לימוני עם ניוקי ובייבי מוצרלה מוקפצים בפסטו עשבים
טבולה - בורגול, עגבניות, מלפפונים, בצל סגול, חמוציות, עשבי

תיבול וגרעינים
קינואה - קינואה עם סלק ובצל צלויים, רוקט, עגבניות מיובשות

ושקדים קלויים ברוטב שמן זית ולימון עם גבינה בולגרית
חלומי - עלי חסה, עלי בייבי, עגבניות שרי, מלפפונים, 

בצל סגול, בטטה צלויה, חלומי צרוב, אגוזי מלך, 
וויניגרט לימון ובלסמי מצומצם

ים תיכוני - קישואים צלויים, עגבניות שרי, מלפפונים,
גרגירי חומוס מתובלים, עלי נענע, בצל סומק ופטה עיזים ברוטב

טחינה ירוקה
סלק בטטה - עלים ירוקים, בטטה וסלק צלויים, קרוטונים,
עגבניות שרי,  ווינגרט דבש ובולגרית מגורדת. מוגש עם לחם
ניסואז - עלי חסה, תפוחי אדמה צלויים, טונה, ביצה קשה, 

עגבניות שרי, מלפפון חמוץ, בצל סגול ורוטב אלף האיים. 
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מוגש עם לחםסלטים

32

ילדים
פסטה - פסטה פפיונים ברוטב לבחירה: עגבניות, שמנת, פסטו או שילוב 

פיצה מרגריטה - תוספות: תירס, זיתים, פטריות, עגבניות
32
32

הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו
מגוון מבצעים מיוחדים לחברי המועדון, מתנת יום הולדת,

מתנת יום נישואין וצבירה של 5% בכל קנייה
הזמנות במשלוח או באיסוף עצמי ממיכאלה | 02-5639977 | רחוב השיירות 20, ירושלים

הצטרפות למועדון: עלות חד-פעמית של 20 ₪ | אין צבירה על מבצעים או דילים | ט.ל.ח. החברה רשאית לשנות או להפסיק את ההטבות בכל רגע נתון ולפי שיקול דעתה הבלעדי

 02-5639977 | רחוב השיירות 20, ירושלים



Greens linguini – pasta with garlic butter, green beans, asparagus

and Swiss chard sauce

Mediterranean Farfalla - Pasta with roasted tomatoes, olives,

fried onions, white wine, tomato sauce and artichokes

Cheese Ravioli in Jack Sauce - Cheese ravioli in Shimeji

mushroom, whisky and cream sauce with ground Porcini

mushroom and Parmesan

Tomato and Artichoke Ravioli - Roasted tomato and artichoke

ravioli in garlic, butter and white wine sauce with roasted

artichokes

Sweet Potato Ravioli - Sweet potato ravioli with cream,

Parmesan and roasted asparagus sauce

Salmon Radiatori - Pasta with smoked salmon and spinach in a

garlic, butter, white wine and lemon sauce

Beet Gnocchi - Potato gnocchi, roasted beets in a garlic, butter

and white wine sauce with toasted almonds, goat cheese and

arugula leaves

Mejadra and Greens - Whole rice and black lentil ejadra with a

swiss chard, celery and asparagus stew and chopped cashew nuts

Spinach Lasagna - Layers of pasta, spinach, Mozzarella, cream

and Parmesan

Classic tomato lasagna – layers of pasta, tomato sauce,

béchamel, cheeses and basil

Quiche of the Day - Vegetable and cheese quiche served with a

green leaf salad
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MAIN COURSES

JOIN OUR MEMBERSHIP CLUB
SPECIAL OFFERS FOR MEMBERS, BIRTHDAY AND ANNIVERSARY GIFTS 

AND 5% CREDIT ON EVERY PURCHASE

Margarita - Tomato sauce and mozzarella

Bianco - Cream sauce, Roquefort, Mozzarella, asparagus slices

and fresh arugula leaves

Sicilian - Tomato sauce, artichokes, roasted onions, chili, 

Mozzarella & coriander

pesto - Herb pesto, spinach leaves, sweet potato, eggplant,

zucchini and onion

Smoked Salmon - Cream sauce, smoked salmon, Mozzarella

and green and red onions

Greek - Tomato sauce, Mozzarella, goat cheese Fata, za'atar,

olives. anchovy and tomatoes

48
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PIZZA

MICHAEL TOAST
Salmon - Smoked salmon slices, mixed cheeses and spinach.

Served with baked potatoes and aioli.

Camembert - Camembert, garlic butter, onion in red wine jam

and arugula leaves. Served with baked potatoes and aioli.

Mozzarella bagel toast – 2 bagels (white / whole wheat) tomato

sauce and mozzarella. Served with fresh salad

Hardboiled egg bagel toast – 2 bagels (white / whole wheat),

tomato sauce, mozzarella, red onion and hardboiled egg. Served

with fresh salad

Roasted vegetables bagel toast – 2 bagels (white / whole wheat),

olive tapenade, roasted vegetables (beet, carrot, red onion,

zucchini, kohlrabi) and goat cheese. Served with fresh salad
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SANDWICHES
served in whole wheat sourdough baguette and fresh salad

Smoked Salmon - Smoked salmon, cream cheese, tomato,

green onion and lemon zest

Tuna - Tuna salad, hard-boiled egg, pickled jaiapeno peppers

and tomatoes

Beet patties - Beet and cheese patties, cream cheese

 and arugula leaves

Camembert - Raspberry jam, Camembert cheese and

 arugula leaves

Manchego - Garlic aioli, Manchego cheese, lettuce, tomatoes,

cucumbers and fresh parsley

Roasted vegetables - Roasted vegetables, pesto and green

tahini

Buckwheat patties - Buckwheat and vegetable patties, green

tahini and roasted pepper chutney

50
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Choice of one side dish: whole rice and black lentil mejadra /

baked potatoes / house salad

Lentil Patty Casserole - Lentil and vegetable patties in a tart

herb sauce with roasted tomatoes and onions

Tuna Patties - Tuna patties cooked in a tomato, pickled

lemon and arisa sauce

Curry Casserole - Roasted vegetable stew with chickpeas,

coconut milk and curry
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HOT CASSEROLES

KIDS MENU
Pasta – bowtie pasta with sauce of your choice – tomato,

cream, pesto or combo

Margarita pizza – extras: corn, olives, mushrooms and tomatoes

32

32

Simple and Tasty - Tomato, cucumber, red pepper, red

onion and Bulgarian cheese in olive oil, lemon juice and

za'atar dressing

Gnocchi - Green leaves, red onion, croutons and cherry

tomatoes in a lemon vinaigrette with gnocchi and baby

mozzarella stir-fried in an herb pesto sauce

Tabbouleh - Bulgur, tomatoes, cucumbers, red onions,

Craisins, fresh herbs and seeds

Quinoa- Quinoa with roasted beets and onions, arugula

leaves, sun-dried tomatoes, toasted almonds and Bulgarian

cheese in olive oil and lemon dressing

Halloumi - Green lettuce, baby leaves, cherry tomatoes,

cucumber, red onion, roasted sweet potatoes, seared

halloumi, walnuts and balsamic vinegar

Mediterranean - Roasted zucchini, cherry tomatoes,

cucumber, seasoned chickpeas, mint leaves, sumac onions

and goat feta in green tahini dressing

Sweet potato and beet- Green leaves, roasted sweet

potatoes and beets, croutons, cherry tomatoes, honey

vinaigrette and Bulgarian cheese

Nicoise- Lettuce leaves, roasted potatoes, tuna, hardboiled

egg, cherry tomatoes, pickles, red onions and Thousand

Island dressing
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SALADS Served with bread

HOUSE SALAD
32Lettuce, tomato, cucumber, bell pepper and red onion

Dressing: olive oil and lemon / honey vinaigrette /

Thousand Island

Extras: tuna - 3₪, hardboiled egg - 3₪, smoked salmon - 12₪,

Bulgarian Cheese - 4₪, olives - 4₪,  green tahini - 4₪,

croutons - 4₪, goat cheese - 7₪, butter - 1₪, jam - 2₪,

spread - 3₪

Tuna - Tuna salad, tomato and pickles

Bulgarian cheese - Pesto spread, light Bulgarian cheese (5%)

and tomatoes

Hard-boiled egg - green tahini, hard-boiled egg and pickles

Gouda - garlic butter, gouda cheese, lettuce and tomato

18
18

18
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BAKTANA SANDWICHES choice of bagel or a roll

BAKTANA
Focaccia – hot focaccia with cream cheese, pesto and

olive tapenade

Buckwheat patties – served with green tahini and a salad

Cigar pastry – filled with roasted vegetables, potatoes and pesto

Soup of the day - served with croutons
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38
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HASHAYAROT ST 20, JERUSALEM | 02-5639977

Pick up from Michaela or delivery | 02-5639977 | HaShayarot St 20, Jerusalem 
Joining the club with a one-time payment of 20  nis | No points on sale and deals | Pursuant to company policy, conditions for club membership and benefits can be changed at any time with no advance notice. E&OE


