ארוחות הבוקר מוגשות עד השעה 12:00
עם לחם שאור מלא אורגני/קמח לבן הנאפה בתנור עצים במקום
שתי כוסות שתייה לבחירה יין הבית /מיץ /קפה /תה

ארוחת בוקר
תשבי -יחיד  /₪ 58זוגי ₪ 109

שתי ביצים לבחירה ,סלט ירקות קצוץ ומבחר מזטים

בוקר סלמון מעושן -יחיד  /₪ 58זוגי ₪ 109

שתי ביצים לבחירה ,סלמון מעושן וגבינת שמנת .מוגש עם סלט עגבניות שרי ועשבי תיבול

בוקר פריטטה -יחיד  /₪ 58זוגי ₪ 109

חביתה משלוש ביצים בנוסח איטלקי אפויה בתנור אבן בתוספת בצל ,פטריות ,עשבי תיבול וגבינת קשקבל
מוגש עם סלט ירוק וגבינת פטה
** תוספת מזטים יחיד  /₪ 15זוגי ₪ 25

בוקר צרפתי₪ 58 -

קרואסון פתוח עם כרישה מקורמלת ,ביצה עלומה ברוטב הולנדייז ושמנת חמוצה
מוגש עם סלט ירוק

ביצה בקן₪ 58 -

מוגשת במאפה בירה לצד סלט צבעוני וגבינת שמנת

גבינות משק₪ 64/109 -

מבחר גבינות משק ,אגוזים ופירות העונה

מוזלי₪ 15 -

גרנולה תוצרת בית עם מבחר פירות העונה ,יוגורט ודבש

קפה וכריך אישי₪ 32 -

כריך מלחם מחמצת /פוקצ'ה ,לבחירה חביתה /סלט טונה /גבינה

קפה ומאפה₪ 20 -

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

קלאסית₪ 53 -
פיקנטית₪ 53 -
מנגולד וקשקבל/טבעונית₪ 59 -

פיצה

בצק דק ופריך ,אפויה על אבן בלהבה פתוחה בתנור עצים – החל משעה 10:30

מרגריטה₪ 45 -

קלאסית ,עם רוטב עגבניות טרי ,מוצרלה ושמן בזיליקום

אדומה₪ 42 -

רוטב עגבניות ושמן בזיליקום )ללא גבינה( רגילה /חריפה

ירוקה₪ 47 -

רוטב פסטו ,מוצרלה ,זוקיני,תרד ושמן בזיליקום

פטריות₪ 48 -

רוטב עגבניות ,מוצרלה פטריות ושמן בזיליקום

טונה מעושנת₪ 58 -

רוטב עגבניות ,מוצרלה ,בצל מקורמל ,שום קונפי ,טונה מעושנת ושמן בזיליקום

פיצה ביאנקה ₪ 58-

סלמון כבוש ,אספרגוס ובשמל כרישה

קלצונה₪ 60 -

רוטב עגבניות ,מוצרלה ,פסטו ,גבינת עיזים ,בצל ,תרד וזיתי קלמטה

בייגל אמריקאי

מוגש לצד סלט ירקות קצוץ

ביצה₪ 36 -

חביתה או ביצה קשה ,גבינת שמנת ועגבנייה טרייה

טפנד₪ 36 -

טפנד זיתים ,עגבנייה ,קולפניות ירקות -גזר ,חסה ,מלפפון ולימון כבוש

טונה מעושנת₪ 42 -

פילה טונה מעושנת עם בצל ירוק ,שמן זית ,עגבנייה טרייה ועלי רוקט

סלמון₪ 42 -

פרוסות סלמון מעושן ,גבינת שמנת ועירית קצוצה

סלטים
סלט ניסואז₪ 65 -

חסה ,עגבנייה ,אספרגוס ,ביצה קשה ,בצל ,זיתי קלמטה  ,סלמון מעושן ובטטה אפוייה

סלקים₪ 58 -

סלקים ,עדשים שחורות גבינת פטה ואגוזים בויניגרט בלסמי אספרסו

קינואה ₪ 58-

חסה  ,קינואה לבנה ואדומה ,עגבניות,אצות וואקמה ,בצל ירוק ,סלרי ,רימון ונענע בתיבול שמן זית לימון

פשוט₪ 42 -

חסה הידרופונית ,עגבניות שרי ,מלפפון ,זיתי קלמטה ובצל סגול

ישראלי קצוץ₪ 53 -

עגבניות ,מלפפונים ,גזר ובצל בתיבול פטרוזיליה ,שמן זית ולימון טרי

תשבי₪ 58 -

עלים ירוקים ,גבינת עיזים בציפוי גרנולה  ,עגבניות שרי ,עגבניות מיובשות ,פטריות ,אגוזי מלך ופרי העונה בויניגרט
סילאן

קינוחים

להנאתכם מגוון רחב של קינוחים מתוצרת הקונדיטוריה שלנו
₪ 25

שייק פירות העונה
 1/2ליטר על בסיס מים /חלב /סויה /תפוזים ₪ 20

אייס בלנד הבית
לימונענע סחוט טרי – ₪ 15/18
אייס שוקו רגיל /גדול₪ 15/18 -
אייס קפה על בסיס אספרסו רגיל /גדול₪ 15/18 -

שתייה קלה
מים מינרליים /סודה₪ 9/18 -
לימונדה /לימונענע /תפוזים /אשכולית אדומה₪ 10 -
קולה /דיאט קולה /זירו /ספרייט /דיאט ספרייט₪ 12 -
קנקן לימונדה /תפוזים /אשכולית אדומה₪ 29 -
סיידר קר קינמון ותפוח – ₪ 15
סן פלגרינו קטן /גדול₪ 9/18 -
בירה גולדסטאר₪ 16 -
בירה גולדסטאר אנפילטרד ₪ 18-
בירה הייניקן₪ 18 -
בירה שחורה₪ 16 -

שתייה חמה
הפוך רגיל /גדול₪ 12/16 -
אספרסו קצר /כפול₪ 10/12 -
מקיאטו קצר /כפול₪ 10/12 -
נס קפה /קפה פילטר /אמריקנו₪ 12 -
נס על חלב במאג₪ 14 -
קפה שחור₪ 8/10 -
שוקו חם – 12/16
שוקולטה ולרונה₪ 18 -
תה ויסוצקי בטעמים /נענע /מקל קינמון /לימון/
דבש₪ 10 -
סיידר תפוחים חם עם מקל קינמון /תוספת יין-
₪ 15/18

