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בוקר של בריאות | ₪ 62
חביתת חומוס ועשבי תיבול ,לחמנייה ללא גלוטן ,מוגש
עם ירקות חתוכים ,טחינה ,זיתים ירוקים ,אריסה וריבה
מיץ טבעי סלק תפוח/גזר גינגר או תה ירוק

בוקר בראון | ₪ 68
מגש הפתעות -סלט טונה ,לאבנה זעתר,
טחינה פטרוזיליה ,ריקוטה ופסטו,
שמנת חמוצה וקונפיטורה
 2ביצים לבחירה
סלט קצוץ/סלט ירקות גס/חסות ועלים ירוקים
לחם תוצרת עצמית מוגש עם חמאה ,ריבה,
גבינת שמנת ,אריסה וטפנד זיתים
שתייה חמה ומיץ טבעי

שקשוקה עגבניות | ₪ 64
עם בצל ,שום ,פלפלים ,סלרי ופטרוזיליה מעל
פרוסת חלה וטחינה בצד.
טבעונית עם ירקות במקום ביצים
סלט קצוץ/ירקות גס/חסות ועלים ירוקים

בוקר בראון זוגי | ₪ 126
בבראון הזוגי נגיש בנוסף בטטה אפויה,
זיתים ירוקים ,מוזלי גרנולה
סלט זוגי
 4ביצים לבחירה
 4שתייה חמה/מיץ טבעי
קרף קוקטייל בוקר זוגי בתוספת  20שח

אגז בנדיקט | ₪ 56
ביצים עלומות ,תרד ,על פרוסות בריוש קלוי
עם סלמון בכבישה קרה ורוטב הולנדייז מעל
תוספת סלט ירוק קטן ב 12-שח
מהמאפיה שלנו -מאפי בוקר ,קישים ,לחמים
קוקטיילים של בוקר -קיר רויאל ,מימוזה ,אפרול שפריץ
קרף זוגי | ₪ 38

ביצים כרצונכם | ₪ 22
מקושקשת מ 3-ביצים עם פטריות ,תרד,
גאודה ושמן כמהין | ₪ 38
חביתת חלבונים מ 4-ביצים ,עם  2תוספות | ₪ 38
קרואסון חמאה עם  2ביצים לבחירתך
מוגש עם ירקות טריים | ₪ 46

לחם הבית ריבה וחמאה | ₪ 26
פוקצ ה ,קונפי שום ,עגבניות קונפי ,טימין,
שמן זית ובלסמי שצמצמנו | ₪ 28
סלסלת לחמניות חמות ,קונפיטורת פרי,
חמאה | ₪ 26

מה שביניהם
בטטה אפויה ויוגורט כבשים טימין ,ומלח ים | ₪ 22

ריקוטה ופסטו | ₪ 14

שמנת חמוצה וריבה | ₪ 12

שמנת ובצל ירוק | ₪ 8

זיתים ירוקים וחמוצים לימון כבוש ,צילי ועשבים | ₪ 10

לבאנה זעתר ,פטרוזיליה ושמן זית | ₪ 10

סלמון בכבישה קרה ועלי שמיר | ₪ 18

גבינת פטה כבשים | ₪ 12

יוגורט ,בננה ,גרנולה ביתית | ₪ 14

ירקות חתוכים לילדים | ₪ 22

צלחת גבינות וקונפיטורה | ₪ 28
מוזלי יוגורט ,פירות העונה ,גרנולת הבית וחמוציות | ₪ 42
פרנץ טוסט עם פירות טריים ,קרם מסקרפונה ווניל ,מייפל ואבקת סוכר מעל | ₪ 46
סלט של יורם עגבניות ופלפלים קצוצים ,צילי ופטרוזיליה ,פטה מגורדת מעל | ₪ 52
סלט קצוץ עגבנייה ,מלפפון ,פטרוזיליה ובצל סגול ,בתיבול שמן זית ומיץ לימון | ₪ 44
סלט שוק ירקות חתוכים ,זיתי קלמטה ,קרוטונים וגבינת פטה | ) ₪ 56סלט גס רק ירקות | (₪ 38
סלט חסות ועלים ירוקים מוגש עם קונפיטורת אגסים ,גבינה כחולה ושקדים קלויים ,בתיבול וינגרייט | ₪ 58
סלט קינואה עלי סלרי ,תרד ,שמיר ופטרוזיליה ,אגס ,ביצה רכה ושקדים קלויים מעל | ₪ 62
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