בואו לאכול בירוחם!
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בתי קפה ומסעדות צמחוניות

גלו  -אופים אהבה במדבר

בית קפה ביתי וקונדיטוריה
 . 22:00 - 8:00בתיאום מראש
 . 052-3141912התמר  79ירוחם

מאיושקה

אוכל צמחוני/טבעוני מן העולם,חומוס,סלטים ,כריכים
ומיצים טבעיים .א׳-ה׳  .8:00עד שנגמרים הסירים
 . 055-9776378מרכז מסחרי ירוחם

אינתי  -חומוסיה דרומית

חומוס ירוחמי עם תוספות מעניינות
א׳-ה׳  . 20:00 - 10:30ו׳ 15:00 - 10:00
 . 08-6344614צבי בורשטיין  650ירוחם

מוסקט  -תבלינים וקפה

בית קפה חלבי וחנות תבלינים .א׳-ד׳ .20:00 - 8:00
ה׳ עד חצות .ו׳  8:00עד שעתיים לפני שבת
 . 052-4277724מרכז מסחרי ירוחם

מלון אירוס המדבר

אוכל בסגנון מרוקאי ישראלי בחדר האוכל המרכזי + 7:00-10:00
 . 18:00-21:00בר קפה חלבי א׳-ה׳  22:00 - 10:00ו׳ עד שעה
לפני שבת  . 054-2015161 .צבי בורשטיין  108ירוחם





פלאפל פלוס

פלאפל  .טונה  .שקשוקה  .חביתה  .שניצל
א׳-ה׳ 19:00 - 9:00
 . 054-7296453צבי בורשטיין  96ירוחם

בית קפה ויז׳ן

מסעדה חלבית איטלקית
א׳-ה׳ 21:00 - 10:00
 . 054-7007527צבי בורשטיין  ,918מתנ״ס ירוחם





מסעדות בשריות

על הגריל

מסעדת בשרים
א׳-ה׳ 22:00 - 11:00
 . 054-7955696צבי בורשטיין  801ירוחם

Wokon420

בר/מטבח אסייתי עם טוויסט ים תיכוני
א׳-ה׳ 00:00 - 12:00
 . 050-4210488פארק אגם ירוחם

סומבררו

אוכל מקסיקני
א׳-ה׳  . 00:30 - 11:00כולל מוצ״ש
 . 08-6587768צבי בורשטיין  658ירוחם

פאט בורגר

המבורגרים עם מגוון תוספות
א׳-ה׳  .00:30 - 12:00כולל מוצ״ש
 . 08-6269906צבי בורשטיין  802ירוחם

שווארמה הכל בורא עולם

שווארמה
א׳-ה׳ 22:00-11:00
 . 054-6944355צבי בורשטיין  800/6ירוחם





מטעמי רוימי

מסעדת בשרים ,דגים ועוד.
א׳-ה׳ 18:00 - 8:00
 . 08-6580378מרכז מסחרי ירוחם





פאבים





פאוזה  -בר קפה

בית קפה ובר
א׳-ה׳  . 00:00 - 8:30ו׳  8:00עד שעה לפני כניסת שבת
 . 050-8278015צבי בורשטיין  1ירוחם

פאב המעברה

פאב
שבת-ה׳  . 20:00 - 3:00ו׳ 17:00 - 11:00
 . 054-4503527צבי בורשטיין  318ירוחם





מאפיות





בית מאפה וקונדיטוריה אללוף

דברי מאפה ,קונדיטוריה
א׳-ה׳  . 20:00 - 5:00ו׳ 15:00 - 5:00
 . 050-3210097צבי בורשטיין  96ירוחם





אירוח ביתי וקייטרינג

המבשלות של ירוחם

אוכל ביתי מעולה בסגנון מרוקאי ,טריפולטאי ,בדואי.
עמותת עתיד במידבר .בהתאמה ללקוח ובהזמנה מראש
 . 050-5914174נחל צין  2ירוחם





הפינוקיה של גנון

בשרים על האש ,כריכים ואוכל מרוקאי
א׳-ה׳ 00:00 - 11:00
 . 052-6515259עמוס הנביא  1013-3ירוחם

המטבח של אוולין

עוגיות מרוקאיות ,מאפים ,פריקסה ,ספינג'
א׳-ה׳
 . 052-8369146יצחק שדה  618/4ירוחם

הבית של לאה

אירוח ובישול תוניסאי ביתי
בתיאום מראש
 . 052-5052520מעגל הציבעוני  11324ירוחם

בבית של הדרה

אוכל ביתי ,קייטרינג לארועים ואוכל לשבת
בהזמנה מראש
 . 050-4310393בית אשל 123

אירן מתוקים

קייטרינג חלבי קינוחים וארוחות בוקר
א׳-ה׳  .במקרים חריגים ניתן להזמין בשישי
 . 054-2559279נווה נוף ירוחם

אליס

מארזי פיקניק  /ארוחות שף
א׳-ו׳ 9:00
 . 052-3583963הרב קוק  1020/1ירוחם

 - Little City Bagelsליטל סיטי בייגלס

בייגלס בסגנון ניו יורק ,סלמון כבוש ,נשנושים מעניינים
ימי שישי ובתיאום מראש
 . 058-4053175ההסתדרות  2ירוחם

המטבח של קורין

אירוח ובישול מרוקאי אותנטי
א׳-ה׳ 00:00 - 11:00
 . 053-7234535יצחק שדה  617ירוחם

גלגולים

קינוחים ביתיים ,עוגות ועוגיות
ימי שישי  .הזמנות בימי רביעי 050-8254279 .
השקד  1402מעגל הסתוונית ,ירוחם

קדרה במדבר

ארוחות שטח ,פויקה ,בשרים על האש
בתיאום מראש
052-8878589

קייטרינג זרד

קייטרינג בשרי
בתיאום מראש
 . 08-6589967אזור תעשייה ירוחם





משלוחים



מעורב ירוחמי

מסעדת בשרים על האש
א׳-ה׳ 22:00 - 12:00
 . 054-6242089ההדסים  95ירוחם

פיצה פצץ

אוכל איטלקי ,פיצות ,פסטות ,מאפים וסלטים
א׳-ה׳  . 00:00 - 16:00שבת חצי שעה לאחר צאת השבת
 . 050-2137007מרכז מסחרי ירוחם

הג׳חנון של אבילנה

מאפים תימניים מהמטבח הביתי
ד׳-ו׳  . 24:00 - 7:00שבת 12:00 - 7:00
 . 050-8571976נחל צין  45ירוחם

הסושי של חן

סושי ביתי
א׳-ה׳ 22:00 - 19:00
 . 052-6767728הסהר  281/2ירוחם



סוגיס

המבורגרים וכריכים בשריים
מוצ״ש-ה׳ 00:30 - 19:00
 . 050-2137007מרכז מסחרי ירוחם

פיצה סלפי

פיצה
א׳-ה׳  . 00:00 - 11:00ו׳  . 16:00 - 11:00מוצ"ש -
 . 08-9999852 . 00:00 - 19:45יצחק שדה  5ירוחם

פיצה הפינה הטובה

פיצה
א׳-ה׳ 00:00 - 11:00
 . 08-6580111עמוס הנביא  41ירוחם

בתאבון!
www.yeruchamtour.com

