
 

 

 

  12:00ארוחות הבוקר מוגשות עד השעה 
 סלסלת לחם מחמצת הנאפה בתנור עצים עם 

 שתי כוסות שתייה לבחירה יין הבית/ מיץ/ קפה/ תה
 שתי תוספות לביצים: בצל, פטריות, עגבנייה, עשבי תיבול, גאודה, פטה

 ₪  ₪5 /  3 –תוספת מאזט יחיד / זוגי 
 ₪  17 –תוספת צלחת מאזטים 
 ₪  15 –תוספת סלמון מעושן 

 
 

 ₪  ₪120/ זוגי  65יחיד  -תשבי
 חביתה / מקושקשת / עין / עין הפוכה / ביצה קשה / ביצה עלומה

 )מנה אחת משתי ביצים ושתי תוספות לבחירה( 
 לצד סלט ירקות טרי חתוך גס ומבחר מאזטים

 
 ₪  ₪120/ זוגי  65יחיד  -בוקר סלמון מעושן

 מקושקשת / עין / עין הפוכה / ביצה קשה / ביצה עלומהחביתה / 
 )מנה אחת משתי ביצים ושתי תוספות לבחירה( 

 לצד סלט עגבניות שרי ובזיליקום, מאזט שמנת וסלמון מעושן

 
 

 ₪  ₪120/ זוגי  65יחיד  -בוקר פריטטה
 גאודהחביתה משלוש ביצים בנוסח איטלקי אפויה בתנור אבן בתוספת בצל, פטריות, עשבי תיבול וגבינת 

 ומאזט טחינה טרי סלט ירוק לצד
 
 
 ₪  65 -ביצה בקן

 גבינת שמנתמאזט ו ירוק טרילצד סלט הנאפה במקום   בירה ביצה בתוך מאפה
 

 ₪  35 -מוזלי
 העונה, יוגורט ודבשגרנולה תוצרת בית עם מבחר פירות 

 
 ₪  20 -קפה ומאפה
 

 
 כריכים

 לחמניות מקמח לבן / מלא מוגש לצד סלט ירוק טרי
 
 ₪  41 -חביתה 

 מלפפון חביתה, טחינה, חסה, עגבנייה,
 ₪  45 -סלמון

 פרוסות סלמון מעושן, גבינת שמנת, בצל סגול, רוקט

 
 

 שקשוקה
 מוגשת עם סלסלת לחם מחמצת הנאפה בתנור עצים, סלט ירוק טרי ומאזט טחינה

 
 ₪  58 -קלאסית

 תבשיל עגבניות טריות עם בצל, שום ושתי ביצים
 ₪  58 -פיקנטית

 תבשיל עגבניות טריות עם בצל, שום, פלפל שאטה גרוס ושתי ביצים
 ₪ 58 -טבעונית

 בטטה וזוקיני , שום, תבשיל עגבניות טריות עם בצל
 
 



 
 

 פיצה
 12:00ובימי ראשון מהשעה  10:30משעה החל  – בצק דק ופריך, אפויה על אבן בלהבה פתוחה בתנור עצים

 ₪  7 –חריף  /זיתים / בצל / פטריות / עגבניות  –תוספת לפיצה 
 
 ₪  50 -מרגריטה

 קלאסית, עם רוטב עגבניות טרי, מוצרלה ושמן בזיליקום
 ₪  45 -אדומה

 רוטב עגבניות ושמן בזיליקום )ללא גבינה( רגילה/ חריפה
 ₪  64 -פטריותביאנקה 

 מוצרלה, תערובת פטריות, גבינת מסקרפונה, גבינת פקורינו ועירית
 ₪  64 -טונה מעושנת

 ושמן בזיליקום טונה מעושנתשום קונפי, בצל סגול, , רוטב עגבניות, מוצרלה
 ₪ 64 -מלאנזנה קראסט 

 , זיתי קלמטה, פלפל חריף וקראסט עשבי תיבולגאודה, מוצרלה, חציל שרוףרוטב עגבניות, 

 
 

 סלטים
 

 ₪  65 -סלט ניסואז
  בטטה אפוייהו, סלמון מעושן זיתי קלמטה , ביצה קשה, בצל, אספרגוסחסה, עגבנייה, 

 ₪  58 -סלקים  
 ואגוזים בויניגרט בלסמי אספרסוסלקים, עדשים שחורות גבינת פטה 

 ₪  58 -ישראלי קצוץ
 ובצל בתיבול פטרוזיליה, שמן זית ולימון טריעגבניות, מלפפונים, גזר                               

 ₪  60 -תשבי
 העונה בויניגרט, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, פטריות, אגוזי מלך ופרי  גבינת עיזים בציפוי גרנולה עלים ירוקים, 

 סילאן
 
 
 

 

 קינוחים
 מגוון רחב של קינוחים מתוצרת הקונדיטוריה שלנו להנאתכם

35  ₪ 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

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

אננס / מנגו / מלון / תמר / תות / בננה / קוקוס /  

₪    26/    23/    20 פירות יער  
 

 אייס בלנד הבית 
₪   15/18  –לימונענע סחוט טרי    

₪315/1  -אייס קפה על בסיס אספרסו רגיל/ גדול   

₪  15/   13  –אמריקנו קר/ שוקו קר    

 

 

 

 

 

 

 

 שתייה קלה 
₪  9/8 -מים מינרליים/ סודה  

₪  10  - לימונדה/ לימונענע/ תפוזים  
₪  12  -קולה/ זירו/ ספרייט/ דיאט ספרייט  קולה/ דיאט  

₪   12 –פיוז תה   
₪  29  -  קנקן לימונדה/ תפוזים  
₪   15  –סיידר קר קינמון ותפוח   

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

₪     18-בירה גולדסטאר אנפילטרד   
₪  20  -סטלה בירה   

₪   20  –בירה ווינשטפן   
₪  16 -בירה שחורה  

 

 

 

 

 

 שתייה חמה
₪  12/16  -הפוך רגיל/ גדול   

₪  8/10 -אספרסו קצר/ כפול  
₪  8/10 -מקיאטו קצר/ כפול  

₪   10 –נס קפה / קפה פילטר   

₪  12 -אמריקנו   
₪  8/10 -קפה שחור  

14  –שוקו חם   
₪ 18 -שוקולטה ולרונה    

תה ויסוצקי בטעמים/ נענע/ מקל קינמון/ לימון/ 

₪ 10 -דבש   
 -סיידר תפוחים חם עם מקל קינמון/ תוספת יין 

15/18 ₪   
 

 

 

 

 

 


