
 

 

 שתייה לבחירה יין הבית/ מיץ/ קפה/ תהשתי עם לחם שאור ממאפיית היקב וארוחות הבוקר מוגשות 
 ₪ 5 - תוספת לחם

 

 ₪   65יחיד  -תשבי

 ומבחר מזטים , אנטיפסטיסלט ירקות קצוץשתי ביצים לבחירה, 

 ₪  68יחיד  - בוקר פריטטה

 , בצל, עשבי תיבול ,פטריותב עשירה, בתנור אבןאפויה  משלוש ביצים בנוסח איטלקי חביתה

 סלט ירוק מוגש עם, קשקבלו פטה גבינת

 ₪ 15 - אפוי / לקס תוספת סלמון מעושן

 ₪ 68 -לבנונית  ארוחת בוקר

בצל, חמוציות, מוגש עם ממרח צ'ילי, לבנה, פוקצ'ה  ביצה קשה, עלי גפן ממולאים עם אורז, שמיר, לימון, פיסטוק,

 זעתר וסלט של מלפפון, עגבניה, בצל, פטרוזיליה, גבינת פטה, סומק, מיץ לימון ושמן זית

 ₪ 70 - וינאיתארוחת בוקר 

 סלמון,  רקוויאאומלט עם סלמון מעושן ובצל, גבינת שמנת, גאלט תפוחי אדמה ופטריות, 

 ברוטב בלסמי סילאן מוגש עם סלט גינה

 ₪  68 - פיתה "עראייס"

, עמבה, איולי עשבי תיבול, פיתה ממולאת עם גבינת צאן, אגוזי מלך, פטרוזיליה, צנוברים, עגבניות מיובשות ונענע

 מוגש עם סלט כרובית, עגבניות ומלפפונים

-------------------------------------------------------- 

 ₪  54 -קפרזה  

 עגבניות, מוצרלה באפלו, בזיליקום, שמן זית, חומץ בלסמי

 ₪  45 - מוצרלה / טוסט קממבר

בזיליקום  - מוגש עם רוטב עגבניות, מוצרלה, פסטו ופרמזן / ותפוח עץ מקורמל  לחם שאור קלוי עם גבינת קממבר

 סלט ירוקו

 ₪  42 - גרנולה פירות

 גרנולה תוצרת בית עם מבחר פירות העונה, יוגורט ודבש

 ₪  12 - אסון חמאהורק
 12₪ -אסון קינמון ורק
 ₪  12 - אסון שוקולדורק

 ₪ 12 -אסון שקדים ורק
 

 שקשוקה

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

 ₪  58 - קלאסית
 ₪   58 - פיקנטית

  ₪ 60 - מנגולד וקשקבל

 
 בייגל אמריקאי 

 ₪  40 -טונה 
 , מיונז, עגבנייה וסלט קצוץחסהטונה עם 

 ₪  38 - ביצה
 , גבינת שמנת, עגבנייה טריה וסלט קצוץלבחירתךביצה עשויה 

 ₪  45 - סלמון
 שמנת, אורוגולה וסלט קצוץפרוסות סלמון מעושן, גבינת 



 

 
 
 

 
 פיצה 

 , בצק דק ופריךאפויה על אבן בלהבה פתוחה בתנור עצים
 
 ₪  48 - מרגריטה

 קלאסית, עם רוטב עגבניות טרי, מוצרלה באפלו ושמן בזיליקום

 ₪  52 - פטריות
 ושמן בזיליקום , שוםרוטב עגבניות, מוצרלה באפלו, פטריות, עשבי תיבול

 ₪  52 - ביאנקה
 , צ'ילי, תרד וגבינת גאודהרכה, ביצת בשמלרוטב 

 ₪  48 - אדומה
 סגול    בצלו פלפל חריףרוטב עגבניות, 

 ₪  60 - אנשובי
 עגבניות ושמן בזיליקום, אנשובירוטב עגבניות, מוצרלה באפלו, 

 ₪  63 -חצ'פורי 
 ביצה רכה, תרד, מוצרלה באפלו, פרמזן ושמן כמהין ממולא בפטריות,

 
 

 סלטים
 ₪  60 - תשבי

 העונה רותימיובשות, פטריות, אגוזי מלך ופ עלים ירוקים, מוצרלה באפלו, עגבניות שרי, עגבניות
 סילאן -בלסמי ברוטב  

 ₪  60 - עלים ירוקים ופירות יער
 , זוקיני, אספרגוס, בזיליקום, אנדיב, פירות יער, ממרח שעועית לבנה, תרד, שעועית ירוקה, חסה סלנובה

 , מוגש עם פוקצ'ה בטאבוןלימון –דבש  -ברוטב חרדל 

 ₪ 60 –אורז שחור וג'ינג'ר 
ר לימון, , ברוטב ג'ינג'גזר, סלרי, פלפלים, נענע, ג'ינג'ר, אננס, צ'ילי, לימון, בצל ירוק, כרוב, אורז שחור, תירס מתוק

 שמן שומשום

 ₪ 58 - פטוש
 עגבניות, מלפפונים, עגבניות שרי, בצל סגול, גבינת פטה, סומק, זעתר, מוגש עם פוקצ'ה בטאבון

 ₪   68 - צרובהטונה 
 , בצל, חסה שחורים תפוח אדמה, ביצה קשה, זיתים, שרי עגבניות, צרובה טונה אדומה

 ואספרגוס ברוטב חזרת וחרדל
 
 

 קינוחים 
 ₪  35- מגוון רחב של קינוחים מתוצרת הקונדיטוריה שלנו להנאתכם

  ₪  37 -תוספת כדור גלידה ב 
 ₪  10 -כדור גלידת ולרונה 

  
 

 שתייה קלה 
 ₪  8  -  מים מינרליים/ סודה

 ₪  10  -  סיידר תפוחיםלימונדה/ לימונענע/ תפוזים/  

 ₪  12  -  קולה/ דיאט קולה/ זירו/ ספרייט/ דיאט ספרייט

 ₪  9/18  -  פלגרינו קטן/ גדולסן  

 ₪  16  - בירה גולדסטאר

 ₪  18  - בירה טובורג

  ₪  14  - בירה שחורה

 ₪   14  -  שוקו קר/ אייס קפה

 
 
 

 

 

 חמה ה  ישתי
 ₪  12/16  - הפוך רגיל/ גדול

 ₪  10/12  - אספרסו קצר/ כפול

 ₪  10/12  -  מקיאטו קצר/ כפול

 ₪ 12  -  נס קפה/ קפה פילטר/ אמריקנו

 ₪  14  -  נס קפה

 ₪  8  -  קפה שחור

 ₪   18  -  שוקולטה ולרונה

 ₪   10  -  דבשתה בטעמים/נענע/מקל קינמון/לימון/

 ₪   15/18  - תוספת ייןסיידר תפוחים עם מקל קינמון/

 
 
 
 

 

 


