
מוגש בליווי שוקו / לימונדהילדים

39בוקר ילדים  ביצים לבחירה, ירקות חתוכים, גבינת שמנת ולחם

39טוסט ילדים לחם קסטן, רוטב עגבניות ומוצרלה

שושנה
טוסטוני בריוש עם גבינת קממבר מותכת על תערובת חסות, כוסברה, פרי העונה, אנדיב, שקדים, סלק צלוי, פרמז'ן ובצל בוויניגרט הדרים 

68

Lifestyle
68חסה, סלרי, בורגול, גרעיני דלעת וחמנייה, חמוציות, אגוזים, עשבי תיבול, עדשים שחורות, תפוח ירוק, מלפפון, גבינה בולגרית, רוטב שמן זית, סילאן, לימון וסומק

קיסר ארטישוק
לבבות חסה פריכים, ארטישוק קונפי, בצל סגול, ביצה רכה, רוטב קיסר*, פרמז'ן, קראמבל בריוש ואגוזי לוז

68

סלט שלוה
פטריות ושעועית ירוקה מוקפצים במחבת ברוטב טריאקי על לבבות חסה מתובלים באיולי יוזו,  גבינת עזים, קשיו, שומשום, בוטנים, רוקט, מלפפון, אבוקדו )בעונה(, בצל סגול ופרמז'ן

72

סלטוסט
קוביות טוסט מוצרלה פסטו ופטריות מוקפצות בחמאה, על מצע לבבות חסה ועלי רוקט, גבינה בולגרית, עגבניות שרי, מלפפונים ובצל סגול ברוטב איולי שום ועשבי תיבול

68

מוגשים עם לחם הביתסלטים

מחוץ לקופסא

מיני כריכים

מזטים של בוקר

מיני טונה
סלט טונה, לימון כבוש ורוקט

18

מיני סלמון מעושן  
מיונז חלפיניו, רוקט ובצל סגול

24

מיני חביתה 
מיונז שום, רוקט, מלפפון ובצל סגול

18

מיני אבוקדו וביצה 
חסה, בצל סגול, כוסברה וצ'ילי

24

6סחוג / טחינה ירוקה / זיתים מתובלים 

8ממרח אבוקדו / סלט טונה / ממרח סקורדליה  

16קונפי ארטישוק, רוקט, פרמז'ן ורוטב קיסר

18סלמון מעושן

קטן 22 ₪ | גדול 24 ₪

קפה מאפה

גוזלמה 
מאפה ביתי במילוי גבינות, בצל ועלי זעתר, לצד מטבל עגבנייה מגורדת, סחוג, ביצה רכה, זיתים וטחינה

58

שקשוקה
52שקשוקה במחבת מוגשת עם עשבי תיבול, שתי ביצים, טחינה, זיתים ולחם הבית )תוספת גבינות 8 ₪(

שקשוקה טבעונית
54שקשוקה במחבת מוגשת עם תרד, זוקיני, תפוחי אדמה, פטריות פורטבלו וגבינה טבעונית

בנדיקט  
שתי ביצים עלומות על לחם בריוש קלוי, תרד מוקרם ורוטב הולנדייז )תוספת סלמון* 15 ₪(

מוגש בליווי סלט אישי, שתייה חמה או מיץ טבעי לבחירה
64

בריוש של בוקר
 לחמניית בריוש צרובה לשלמות במילוי לבחירה: 

• אבוקדו, בולגרית, חסה, בצל ועגבנייה ברוטב קיסר
• ביצה מקושקשת עם בצל ירוק ופרמז'ן, גבינת שמנת, חסה ובצל 

  מוגש בליווי סלט אישי, שתייה חמה או מיץ טבעי לבחירה

56

פנקייק  
שלישיית פנקייקים, סירופ מייפל, קדאיף, פיסטוקים ורוטב וניל 

52

מוזלי  
פירות העונה מוגשים עם יוגורט, קוקוס קלוי, גרנולה וסילאן

42

* לנוהגים היתר דגים בחלב לתשומת לבכם, כל המנות התפריט וכלל המוצרים המוגשים במסעדה עלולים להכיל רכיבים 
אלרגניים, לרבות: אגוזים, בוטנים, סויה, לקטוז ועוד.

בליווי מבחר מטבלים, גבינות, חמאה, ריבה ולחם הבית. 
סלט אישי לבחירה: עלים / בורגול / קיסר

שתייה חמה ומיץ טבעי לבחירה.

ארוחות בוקר

בוקר ישראלית 
72ביצים לבחירה

בוקר בשלוה  
אומלט עם תוספות לבחירה: בצל / פטריות / מוצרלה / עשבי תיבול / גבינת פטה / גאודה  / עגבניות      

76

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

76

פריטטה מילאנו  
מוצרלה, פרמז'ן, תפו"א, עגבניות, בצל ובזיליקום 

76

ארוחות הבוקר מוגשות עד השעה 12:00 

המנה ניתנת להגשה גם כטבעונית



26שייק פירות העונה 

26מילק - שייק 

שייקים

בירות
26קרלסברג 

26טובורג

28ויינשטפן

9אספרסו קצר / ארוך

11אספרסו כפול / ארוך 

10מקיאטו 

11קורטאדו 

15/13הפוך/גדול 

13נס קפה 

14נס על חלב 

13אמריקאנו 

9קפה שחור 

12כוס תה עם נענע 

15כוס ג'ינג'ר דבש לימון 

13שוקולית 

18חלב עם שוקולד בלגי

18סיידר חם עם תפוח ומקל קינמון

 סחלב חם )בחורף(
20עם תערובת אגוזים קוקוס וקינמון

שתיה קלהשתיה חמה

14קוקה קולה / ד. קוקה קולה 

14קוקה קולה זירו

14ספרייט / ספרייט זירו 

16פריגת סיידר צלול 

14תה קר 

15קפה קר 

18אייס קפה

13לימונדה 

45קנקן לימונדה עם נענע 

 לימונדה ביתית גרוסה עם עלי
18נענע טריים )בקיץ(

16מיץ גזר / תפוז / תפוגזר סחוט טבעי 

55קנקן גזר / תפוז / תפוגזר סחוט טבעי

10קינלי סודה 

10נביעות מים מינרלים 

Ferrarelle15/29

בקיץ


