תפריט ארוחות בוקר

אמצע שבוע ,08:00-12:00 :סופ“ש ,08:00-13:00 :תפריט בראנץ‘ 13:00-17:00

בוקר מתוק

טפאסים:
₪ 42

מוזלי יוגורט כבשים עם גרנולה
חמוציות ופירות העונה
₪ 22
סלסלת לחמים
מוגש עם ריבה ,חמאה ,שמנת ופירות העונה
₪ 46
בסופ“ש :פנקייק עם פירות אדומים
וקרם מסקרפונה

ארוחות בוקר
בוקר בראון
 2ביצים לבחירה ,סלט שוק/סלט קצוץ
מטבלים :סלט טונה ,טחינה גרגירי חומוס,
לאבנה ,גאודה ,סלסלת לחמים
מיץ סחוט וקפה/תה
₪ 64
שקשוקה רוטב עגבניות ביתי ,בצל,
פלפלים ,שום ,עגבניות ,סלרי ,פטרוזיליה,
 2ביצים ,מוגש עם חלה אישית וסלט קצוץ
₪ 48
בוקר פועלים
מאפה בצק עלים עם מנגולד ,גבינת פטה,
ביצה קשה ,מלפפון חמוץ ועגבניה.
מוגש עם טחינה ,אריסה וזיתים ירוקים
₪ 42
בוקר בבית
 2פרוסות לחם שיפון קלוי ,ביצי עין מעל
וירקות טריים בצד
₪ 60
קוראסון פתוח
קרואסון חמאה ,גאודה ,רוסטביף ,ביצה רכה,
עלי אורוגולה ,ורוטב קיסר
₪ 54
בנדיקט סלמון
 2פרוסות בריוש ,ביצים עלומות ,סלמון
כבוש ,תרד חלוט ורוטב הולנדייז
₪ 62

בוקר בקטנה בלחמניה מחיטה מלאה
ימים א-ה

טונה חסה ,מלפפון חמוץ ,עגבנייה ומיונז
טבעוני אנטי פסטי ,עלי ארוגולה ובזיליקום
גאודה חסה ,תפוח עץ ואגוזים קלויים

12
לבאנה ,שמן זית ,זעתר ופטרוזיליה
16
אנטי פסטי
עגבניות שרי ,בזיל ,שמן זית ובלסמי מצומצם 16
22
בטטות אפויות
22
שומר צלוי וגבינה מעל
22
תרד ,שום וצ'ילי
12
שום קונפי ועשבי תיבול
22
סלמון בכבישה קרה ,שמיר וזרעי כוסברה
26
גבינות וקונפיטורה
12
ביצה רכה ומלפפון חמוץ
22
גבינת ריקוטה פסטו וקונפי שרי
64
ארוחת טאפסים הכוללת  4לבחירה,
סלסלת לחמים ושתייה חמה אחת

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

סלטים
סלט חסות אייסברג ,עלי סלנובה וחסה קיסר ₪ 54
עם עלי בזיליקום ,פטרוזיליה ונענע
מוגש עם קונפיטורת אגסים ,גבינה כחולה
ושקדים קלויים
₪ 52
הסלט של יורם עם עגבניות קצוצות,
פטרוזיליה ,פלפלים ,מעט צ'ילי ,מוגש עם
גבינת פטה
₪ 45
סלט שוק עגבניות ,מלפפונים ,פלפלים,
צנוניות ,קולרבי ,עלי פטרוזיליה ,נענע
ובזיליקום ,מוגש עם גבינת פטה ,בצל ירוק,
זיתי קלמטה ,קרוטונים ,בתיבול שמן זית
ומיץ לימון
₪ 62
סלט קינואה קר עם תפוחי עץ ,סלרי,
מלפפונים ,אגוזי מלך קלויים ופטרוזיליה
קצוצה
₪ 62
סלט בראון עונתי משתנה

₪ 42

טבעוני

ללא גלוטן
שאל את המלצר

מהשולחן שלנו

שתייה חמה
קפוצ'ינו

₪ 14/16

קישים אישיים עם סלט ירוק

אספרסו

₪ 10/13

תרד ופטה ,קישואים ,בטטה

נס קפה

₪ 13/16

מאפים טריים מתוקים:

קפה שחור

₪ 10/12

קרואסון חמאה

חליטות תה

₪ 15

קרואסון שוקולד

תה בריאות

₪ 18

קרואסון שקדים

₪ 36

₪ 14-16

מאפה חלבה
מאפה ריקוטה ואמרנה
דניש צימוקים

שתייה קרה
תפוזים או גזר )ניתן להוסיף ג'ינג'ר(

₪ 18

סלק תפוח עץ

₪ 16

לימונדה או לימונענע גרוס

₪ 18

מילקשייק

₪ 23

שייק פירות

₪ 23

מים מינרלים או מוגזים
שתייה קלה

קוקטיילים של בוקר
כתום זה השחור החדש
Rocking to the beet
פאם פאטאל
מימוזה
קיר רויאל

₪ 12/24
₪ 12

₪ 24-48

מאפים טריים מלוחים:

מאפה מנגולד

₪ 16

הקונדיטוריה
מבחר קינוחים וגלידה תוצרת
עצמית

₪ 16/32

