
 

 

 קיבוץ נחשולים

 04-6395948 גריל בר, בשרים רוסו גריל בר

 6014689-058 .כשרקונדיטוריה  רעותי

 2565225-052 דגים שמי הדייג

מטבח גיוונים אבי 
 ויולט

 חומוס, פיצות, צ'יפס וסלטים
 כשרמשלוחים בלבד. 

3545541-050 
3138020-050 

 3877145-052 אוכל הודי אורגני טבעוני מקום לאכול

Green Poke  8307530-054 אוכל בסגנון הוואי 

 מדרחוב זיכרון יעקב

 נילי
איטלקי, אסייתי  -בית יין -מסעדה

 .כשר
זיכרון  43המייסדים 

 04-6292899 יעקב

 מסעדת יקב תשבי
דגים, פיצות, איטלקי, ומגוון יינות 

 .כשרמובחר. 
המייסדים, זיכרון 

 04-6230820 יעקב

זיכרון  54המייסדים  מסעדה דרום אמריקאית בשרי. גרינגוס גריל בר
 יעקב

053-9374931 

רמת הנדיב, זיכרון  ורגר, סטייקיםבשרי, המב דוריס קצבים
 04-6397030 יעקב

 מסעדת אדמה
 דגים, פירות ים.ביסטרו, בשרי, 

 *ארוחות בוקר

, 8מעלה הראשונים 
גבעת זמארין, זיכרון 

 יעקב
04-6293183 

 איטלקי, פירות ים, בשרים, קוצ'ינה
,זכרון 41המייסדים 

 6290249-04 יעקב

 מאי-צ'יאנג
אוכל סיני, אסייתי, פירות ים,  

 משלוחים. 
, זיכרון 50המייסדים 

 04-6292920 יעקב

 צמחוניאיטלקי,  מנואלה
,זיכרון 49המייסדים 

 053-9443793 יעקב



 

 

 

  

 1-700-707-070 מדרחוב זיכרון יעקב פיצות דומינוס

 0539442965 מדרחוב זיכרון יעקב בשרים, גורמה מרתף היין העתיק

 1-700-506-070 מדרחוב זיכרון יעקב למהדרין כשרפיצות,  פיצה האט

 .כשראוכל יפני, סושי, פאב.  אומה
 רחוב הנדיב

 7103600-053 זיכרון יעקב,29

 מרכז קניות מול זיכרון

VIVINO  8283000-04 מסעדת גורמה איטלקית 

BLACK 6671719-04  מסעדת המבורגרים ,צמחוניים 

 6858128-054 בירה, אוכל, בירה 55

 9378937-053 אספרסו בר  ארומה

 9367179-053  גלידריה לג'נדה

  8503302-04 מטבח בייקרי וקפה ביגה

 9386909-053 מזון אמריקאי מקדונל'ס

 עוד בחוף הכרמל

 2249940-055 עין הוד פאב מסעדה צ'וצ'ו בר

 9345520-053 עין הוד מסעדת בשרים ארגנטינאית דוניה רוסה

שווארמה אחים 
 אסמר 

 3209857-050 פורדיס שווארמהמסעדת 

 7514593-073 כרם מהר"ל מסעדה בסגנון אמריקאי, פאב, דינר דיינר רוסה

 8304696-054 עין כרמל חומוס פול, אוכל מזרחי חומוס עין כרמל

LOPHO 3208687-053 עין כרמל סנדוויצ'ים 

Tasty Truck 054-392-9300 צרופה סנדוויצ'ים 

tel:053-9367179
tel:053-9386909


 

 

Trikatu 0548155515 - אוכל הודי 

 052-5308350 עתלית קייטרינג  בראנצ'סקה

דברים טובים עד 
 הבית

פירות קפואים, גלידות, קרטיבים 
 טבעיים, קרמבו, דבש, מתנות מפנקות

- 055-2780848 

 053-4430043 - ג'חנון תימני אמיתי, עבודת יד ג'חנון

 שף ביתי-אסף שגיא
הכל בפיתה : חומוס טחינה צ'יפס סלט 

Take Away 
- 050-9151076 

 04-6126444 אור עקיבא גלידות גולדה


