ארוחות הבוקר מוגשות עד השעה 12:00
עם לחם שאור הנאפה בתנור אבן במאפיית היקב
שתייה לבחירה יין הבית /מיץ /קפה /תה
תוספת לחם₪ 5 -

תשבי -יחיד  /₪ 60זוגי ₪ 114
שתי ביצים לבחירה ,סלט ירקות קצוץ ומבחר מזטים

בוקר סלמון -יחיד  /₪ 60זוגי ₪ 114
שתי ביצים לבחירה ,סלמון מעושן וגבינת שמנת ,מוגש עם סלט עגבניות שרי ועשבי תיבול

בוקר פריטטה בתנור -יחיד  /₪ 60זוגי ₪ 114
חביתה משלוש ביצים בנוסח איטלקי ,עשירה בפטריות ,בצל ,עשבי תיבול,
גבינת פטה וקשקבל ,מוגש עם סלט ירוק

בוקר פריטטה סלמון מעושן -יחיד  /₪ 65זוגי ₪ 120
חביתה משלוש ביצים בנוסח איטלקי ,עשירה בפטריות ,בצל ,עשבי תיבול,
גבינת פטה וקשקבל ,מוגש עם סלט ירוק ונתח סלמון מעושן בעץ משמש במעשנת היקב

בריוש "פרימוורה" ₪ 68 -
שתי ביצים עלומות על מצע בריוש ,תרד ,ברוקולי ,שעועית ירוקה ,בזיליקום ,קונפי בצל ,טאפנד זיתים,
רוטב הולנדייז ,קולפני ירקות ,שמן זית לימון
_________________________________________

טוסט קממבר /מוצרלה₪ 45 -
לחם שאור קלוי עם גבינת קממבר ותפוח עץ מקורמל /
מוצרלה ,פסטו ופרמזן ,מוגש עם רוטב עגבניות-בזיליקום וסלט ירוק

גרנולה פירות₪ 42 -
גרנולה תוצרת בית עם מבחר פירות העונה ,יוגורט ודבש

קוראסון חמאה₪ 10 -
קוראסון קינמון₪10 -
קוראסון שוקולד₪ 10 -
קוראסון שקדים – ₪ 10

שקשוקה
תבשיל עגבניות טריות ,בצל ושום עם ביצים ,מוגש עם סלט ירוק

קלאסית₪ 58 -
פיקנטית₪ 58 -
מנגולד וקשקבל₪ 60 -

בייגל אמריקאי
טונה₪ 38 -
טונה עם חסה ,מיונז ,עגבנייה וסלט קצוץ

ביצה₪ 36 -
ביצה עשויה כבקשתך ,גבינת שמנת ,עגבנייה טריה וסלט קצוץ

סלמון₪ 42 -
פרוסות סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,אורוגולה וסלט קצוץ

פיצה

בצק דק ופריך ,אפויה על אבן בלהבה פתוחה בתנור עצים

מרגריטה₪ 48 -
קלאסית ,עם רוטב עגבניות טרי ,מוצרלה באפלו ושמן בזיליקום

אדומה חריפה₪ 46 -
רוטב עגבניות ושמן בזיליקום )ללא גבינה( רגילה /חריפה

פטריות₪ 50 -
רוטב עגבניות ,מוצרלה באפלו ,פטריות ,עשבי תיבול ,שום ושמן בזיליקום

פלורנטין₪ 50 -
רוטב עגבניות ,ביצת עין ,תרד וגבינת גאודה

אנטיפסטי₪ 50 -
רוטב עגבניות ,ירקות אפויים ,בצל ,פטריות ,ריקוטה עיזים ורוקט

אנשובי₪ 55 -
רוטב עגבניות ,מוצרלה באפלו ,אנשובי ,עגבניות ושמן בזיליקום

סלמון מעושן₪ 60 -
תרד ,סלמון מעושן וקונפי שום

סלטים

בורגול ₪ 54 -
בורגול ,עגבניות ,מלפפונים ,בצל ,פטרוזיליה ,מלפפון חמוץ ,טחינה ירוקה ,שמן זית ולימון טרי

תשבי₪ 58 -
עלים ירוקים ,מוצרלה באפלו ,עגבניות שרי ,עגבניות מיובשות ,פטריות ,אגוזי מלך ופרי העונה ברוטב סילאן

סלט קייצי ₪ 60 -
חסה אייסברג ,רוקט ,נבטים ,אפונה ,בזיליקום ,עגבניות שרי ,פרי העונה ,גבינה מלוחה ,ברוטב וניל

אספרגוס ₪ 60 -
אספרגוס מאודה ,חסה ,צלפים ,מלפפון חמוץ ,פטרוזיליה ,נענע ,ביצה רכה ,שאלוט ,עגבניות ,מיץ לימון שמן זית
ותפ"א צלויים

טונה צרובה₪ 68-
טונה אדומה צרובה ,עגבניות שרי ,תפוח אדמה ,ביצה קשה ,זיתים שחורים ,בצל ,חסה
ואספרגוס ברוטב חזרת וחרדל

קינוחים

להנאתכם מגוון רחב של קינוחים מתוצרת הקונדיטוריה שלנו
לצפייה במקרר הקינוחים
₪ 25

שתייה קלה

שתייה חמה

מים מינרליים /סודה₪ 8 -
לימונדה /לימונענע /תפוזים /סיידר תפוחים₪ 10 -

הפוך רגיל /גדול₪ 12/16 -
אספרסו קצר /כפול₪ 10/12 -

קולה /דיאט קולה /זירו /ספרייט /דיאט ספרייט₪ 12 -
קנקן לימונדה /לימונענע /תפוזים /סיידר תפוחים₪ 29 -

מקיאטו קצר /כפול₪ 10/12 -
נס קפה /קפה פילטר /אמריקנו₪ 12 -

סן פלגרינו קטן /גדול₪ 9/18 -
בירה גולדסטאר₪ 16 -

נס קפה₪ 14 -
קפה שחור₪ 8 -

בירה הייניקן₪ 18 -
בירה שחורה₪ 14 -

שוקולטה ולרונה₪ 18 -
תה בטעמים/נענע/מקל קינמון/לימון/דבש₪ 10 -

שוקו קר /אייס קפה₪ 14 -

סיידר תפוחים עם מקל קינמון/תוספת יין₪ 15/18 -

