
ארוחות בוקר



 

ארוחות בוקר

ארוחות הבוקר מוגשות עד השעה 12:00

בליווי מבחר מטבלים, גבינות, חמאה, ריבה ולחם הבית
שתייה חמה ומיץ טבעי לבחירה

סלט אישי לבחירה
עלים / בורגול / קיסר

בוקר ישראלית      72 
ביצים עשויות לבחירה עין / חביתה / מקושקשת

בוקר בית זית     78
אומלט עם תוספות לבחירה: פטריות / בצל / עשבי 

תיבול / בטטה / מוצרלה / גבינת פטה

פריטטה הבית     78
אומלט במילוי תפו"א, בצל, זוקיני, תרד וגבינת פטה

פריטטה פטריות     78
אומלט במילוי תפו"א, בצל, פטריות ופרמז'ן

מחוץ לקופסא

בריוש של בוקר     58
לחמניית בריוש צרובה לשלמות במילוי לבחירה:
  אבוקדו, בולגרית, חסה בצל ועגבנייה ברוטב קיסר

  סלט ביצים, בצל מטוגן עגבנייה וקורנישונים
בליווי סלט עלים, שתייה חמה או מיץ טבעי לבחירה

קרוק מאדאם     68
קסטן בריוש צרוב בחמאה, רוטב בשמל וביצי עין 
בצל מקורמל, תרד, פורטובלו, גאודה עזים ופרמז'ן

בליווי סלט עלים, שתייה חמה או מיץ טבעי לבחירה
(תוספת סלמון מעושן - 15)

בנדיקט     68
שתי ביצים עלומות על לחם בריוש קלוי, 

תרד מוקרם ורוטב הולנדייז
בליווי סלט עלים, שתייה חמה או מיץ טבעי לבחירה

(תוספת סלמון מעושן - 15)

פיצטה טרטופו     58
בצק פיצה, ממרח מסקרפונה טרטופו, ביצים עלומות, 

פורטובלו, רוטב הולנדייז, רוקט ופרמז'ן
בליווי סלט עלים (תוספת סלמון מעושן - 15)

שקשוקה     52
שקשוקה במחבת מוגשת עם עשבי תיבול, טחינה ולחם הבית

(תוספת גבינות 8 ₪)

ברד פודינג     46
מאפה קרואסונים טבולים בקרם אנגלז, רוטב תותים וגלידת וניל

מוזלי     42
פירות העונה מוגשים עם יוגורט, גרנולה וסילאן

בוקר טבעוני     48
שקשוקת עגבניות, פלפלים, חצילים, תרד, זיתי קלמטה 

וגרגירי חומוס, מוגשת עם לחם וטחינה
(תוספת ביצים –  12 / תוספת גבינה טבעונית - 8)

שייקים

מילק שייק (בקיץ)                            24
לימונדה ביתית גרוסה עם עלי נענע טריים (בקיץ)      18
תוספת ערק          8

מים

קינלי סודה       10
נביעות מים מינרלים       10
Natia מים מינרלים טבעיים 750       29
Ferrarelle מים מינרלים מוגזים טבעיים 330/750                   15/29

קפה ומאפה

קטן       22 

גדול      24

שתייה קרה

קוקה - קולה / דיאט קוקה - קולה                               15 

קוקה - קולה זירו                               15

ספרייט / ספרייט זירו                               15

פריגת 100% תפוחים                               16 

 15                                Fever Tree Tonic
תה קר                               14

קפה קר                               16

לימונדה                                13

קנקן לימונדה                                39

מיץ גזר / תפוז / תפוגזר סחוט טבעי                                16

קנקן מיץ גזר / תפוזים סחוט טבעי                                55

שתייה חמה

אספרסו קצר/ארוך                                9

אספרסו כפול/ארוך                               11

מקיאטו                               10 

אפוגטו                               16

קורטאדו                               11

הפוך/גדול                                                                 16/14

נס קפה                               14 

נס על חלב                                15

אמריקאנו                                13

קפה שחור                                 9

כוס תה שחור / נענע                               13

כוס ג’ינג’ר, דבש ולימון                                15

כוס חליטה: ג'ינג'ר / ווילד ברי / יסמין תה ירוק / קמומיל     13

שוקולית                                14 

חלב עם שוקולד בלגי                                18

סיידר חם עם תפוח                                18

תוספת יין לסיידר                                 9

סחלב חם  (בחורף) עם תערובת אגוזים, קוקוס וקינמון                     20 

סנגריה כוס / קנקן (מוגש בחורף)                                     68/26  

מזטים של בוקר

לימון כבוש          12

פסטו ארוגולה ואגוזי מקדמ יה         12

זיתים מתובלים              12

קונפי ארטישוק, ארוגולה, רוט ב פרמז'ן       18

עלי גפן, לאבנה וסלסה עגבנ יו ת גריל       28

סלט אבוקדו         15

סלט ביצים         15

סלט טונה         15

סלמון מעושן                                                      22 

צזיקי         15

סלטים

סלט בריאות             72
אורז בר, עדשים, תפוח ירוק, מלפפון, קולרבי, רוקט, כוסברה, 

צנונית, תערובת גרעינים, צפתית, בצל, רוטב עשבי תיבול, 
לימון, זעתר וסומק

   ללא גלוטן / אפשרות לטבעוני

סלט קיסריה            68
לבבות חסה ערבית וליטל ג'ם, בצל סגול, כרובית צלויה, 

ביצה רכה, אנשובי, קראמבל אגוזי לוז ובריוש ברוטב 
קיסר ופרמז'ן  

סלט אנדיב                  72
עלי אנדיב, אורוגולה, חסה סלנובה, בצל סגול ותפוח ירוק 

ברוטב הדרים, עם שקדים מסוכרים, טוסטון קרואסון 
וגבינה כחולה. 

   אפשרות לטבעוני

סלט בטטה             68
עלי חסה סלנובה, בטטה צלויה, עגבניות שרי, מלפפונים, 

בצל סגול, גבינת פטה, ויניגרט חרדל סילאן וצ'יפס בטטה 
   אפשרות לטבעוני

סלט בית זית                        72
פטריות, אספרגוס ועגבניות שרי במחבת ברוטב בלסמי, 

על חסה ערבית, בצל סגול, גבינת עזים, שבבי פרמז'ן, פקאן 
מסוכר ברוטב איולי פרמז'נו

מיני כריכים

מיני טונה                        18
סלט טונה, לימון כבוש ורוקט

מיני סלמון מעושן                           24
מיונז חלפיניו, רוקט ובצל סגול

מיני חביתה                        18
איולי פרמז'נו, רוקט, מלפפון ובצל סגול

מיני אבוקדו                        18
סלט אבוקדו, חסה, מלפפון ובצל

מיני סלט ביצים                      18
סלט ביצים, מיונז, בצל ירוק, חסה וצנונית


