המנות מוגשות עד השעה 12:00

ארוחות בוקר

פותחים את הבוקר

ארוחות הבוקר שלנו מוגשות בליווי מבחר לחמים ,סלט אישי,
גבינות ,מטבלים ומוזלי אישי .מיץ טבעי סחוט במקום
ושתייה חמה לבחירה (חלב סויה בתוספת )₪ 2

פוקצ'ת הבית ומזטים של בוקר
ציזיקי  /סלט טונה  /פסטו בזיליקום /
סלמון מעושן  /גבינת קממבר  /לאבנה /
ממרח חציל  /טחינה
(שלושה מזטים לבחירה)

38

בוקר זוגית
פריטטה או ביצים לבחירה

ישראלית

כריכים

ביצים לבחירה

בוקר בשלוה
אומלט עם תוספות לבחירה (בצל ,פטריות ,מוצרלה,
עשבי תיבול ,גבינת פטה ,גאודה ,עגבניות)

עשויים מג'בטה מקמח לבן או מלא
מוגשים בליווי סלט אישי

פריטטה רג'אנה
זוקיני ,בצל ,תרד ,תפו"א ופרמז'ן

כריך טונה
סלט טונה ,ממרח לימון כבוש ,עגבנייה
ורוקט

כריך חביתה

44

גבינת שמנת ,רוקט ,מלפפון ובצל ירוק

42

גבינת שמנת ,בצל ירוק ,אבוקדו ורוקט

48

כריך סלמון מעושן
כריך סלט ביצים
ביצה רכה ,איולי חרדל ,עלים צעירים,
בצל ירוק ,צנונית ועגבנייה

כריך קממבר
פסטו ,פלפל קלוי ,רוקט ,אגס ובלסמי

42
46

כריך רובן
טונה אדומה בכבישה ביתית ,איולי חרדל,
מלפפון חמוץ ,בצל סגול ,חסה וביצה
חצי קשה

56

עשויים בלחמניה מקמח מלא ופיצוחים
מיני טונה

מיני חביתה

16

גבינת שמנת ,רוקט ,מלפפון ובצל ירוק

14

גבינת שמנת ,בצל ירוק ,אבוקדו ורוקט

22

מיני סלמון מעושן
מיני סלט ביצים
ביצה רכה ,איולי חרדל ,עלים צעירים,
בצל ירוק ,צנונית ועגבנייה

מיני קממבר
פסטו ,פלפל קלוי ,רוקט ,אגס ובלסמי

14
18

64

קפה מאפה
קטן  | ₪ 18גדול ₪ 20

64
64
המנה ניתנת להגשה גם כטבעונית.
שאל את המלצר

עוד בבוקר...
קרוק מאדם
טוסט בריוש ,גבינת גאודה ,סלומן מעושן ,רוטב בשמל-חרדל,
תרד וביצת עין ,מוגש בליווי סלט אישי

ברד פודינג

56

38

שקשוקות
מוגשת במחבת לוהטת בליווי לחם ג'בטה ,טחינה
וסלט אישי

חלה מתוקה ,מייפל ,קינמון ,אגוזים וחמוציות מוגש לצד
סלט פירות העונה וגלידת מסקרפונה

שקשוקה עגבניות

בוראק

שתי ביצים בתבשיל עגבניות ,שום ,בצל ופלפלים
(תוספת גבינות )₪ 8

42

שקשוקה ירוקה
שתי ביצים בקרם תרד וצי'לי

מוזלי
יוגורט צאן עם סלט פירות העונה ,גרנולה וסילאן

36

קיש היום
שאל את המלצר .מוגש בליווי סלט אישי ומטבל צזיקי

48

שקשוקה פטריות וגבינת עיזים
שתי ביצים בתבשיל עגבניות בתוספת תערובת
פטריות צרובות ומדליוני גבינת עיזים

סלט יווני
חסה ,מלפפונים ,עגבניות ,בצל סגול ,זיתי קלמטה ,פלפלים וגבינת פטה ,בתיבול שמן זית ולימון

טוסט ילדים

52

56

מלפפונים ,עגבניות ,פלפלים ,זיתי קלמטה ,בצל סגול ,צ'ילי ,נענע ,צנוניות ,פטרוזיליה ,בצל ירוק וקרוטוני זעתר ,סומק,
בתיבול שמן זית ולימון

52

חסה מתובלת באיולי קיסר ,טונה אדומה צרובה (מדיום רייר) ,תפו"א ,ביצה חצי קשה ,שעועית ירוקה ,זיתי קלמטה,
עגבניות ,מלפפונים ובצל סגול ,בתיבול שמן זית ולימון

64

פטריות וקוביות טוסט מוצרלה מוקפצות בחמאה על מצע חסה ועלי רוקט מתובלים באיולי פרמז'אנו עם עגבניות,
מלפפונים ,בצל סגול ,גזר וסלק טרי בשמן זית ולימון

62

סלט ניסואז

פטריות חמות על תערובת חסות ,בצל סגול ,מלפפון ,סלק ,אגוזים ,צנוברים ,גרעיני חמניה וגבינת עיזים בוינגרט סילאן ובלסמי

סלט קפרזה
עגבניות שרי צבעוניות ,בזיליקום ,תרד ,רוקט ,מוצרלה באפלו ,צנונית ,בתיבול שמן זית לימון ובלסמי

39

48

סלטים

סלט שלוה
39

48

מוגשים עם לחם הבית

סלט טוסט

בוקר ילדים

לחם קסטן ,רוטב עגבניות ומוצרלה
מוגש בליווי שוקו חם  /קר

62

סלט פאטוש

ילדים
מקושקשת משתי ביצים ,ירקות חתוכים,
גבינת שמנת ולחם
מוגש בליווי שוקו חם  /קר

תרד ,אספרגוס ,עשבי תיבול ופרמז'ן

מאפה בצק  -עלים ,תרד ,סלסה עגבניות ,גבינת פטה ,ביצה
חצי קשה לצד טחינה ,מלפפון חמוץ וזיתים

מיני כריכים

סלט טונה ,ממרח לימון כבוש ,עגבנייה
ורוקט

פריטטה ירוקים

119

סלט בריאות
קינואה אדומה ולבנה ,עדשים שחורות ,חמוציות ,אגוזי מלך ,גוג'י-ברי ,פטרוזיליה ,נענע ,רוקט ,גזר ותפוח עץ בוינגרט סילאן

62
62
62

שתיה קלה

שתיה חמה

שייקים

בקיץ

שייק פירות העונה

24

מילק  -שייק

24

אספרסו קצר  /ארוך

7

קוקה קולה  /ד .קוקה קולה

11

אספרסו כפול  /ארוך

9

קוקה קולה זירו

11

מקיאטו

8

ספרייט  /ספרייט זירו

11

קורטאדו

9

פריגת סיידר צלול

13

תה קר

12

קפה קר

13

אייס קפה

16

קרלסברג

לימונדה

12

טובורג

24

כוס תה עם נענע

10

קנקן לימונדה עם נענע

42

סטלה ארטואה

28

כוס ג'ינג'ר דבש לימון

13

לימונדה ביתית גרוסה עם עלי
נענע טריים (בקיץ)

15

שוקולית

10

חלב עם שוקולד בלגי

16

מיץ גזר  /תפוז  /תפוגזר סחוט טבעי

14

סיידר חם עם תפוח ומקל קינמון

15

קנקן גזר  /תפוז  /תפוגזר סחוט טבעי

46

סחלב חם (בחורף)
עם תערובת אגוזים קוקוס וקינמון

16

הפוך/גדול

13/10

נס קפה

10

נס על חלב

12

אמריקאנו

10

קפה שחור

8

קינלי סודה

8

נביעות מים מינרלים

8

בירות
24

