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 -  T H E  M E N U  -

בוקר ללוש יחיד
 זוג ביצים לבחירה (מקושקשת/חביתה/עין/עין הפוכה), סלט ירקות בויניגרט

 לימון, טחינת חצילים, סלט טונה, שמנת סלסה, בולגרית בפסטו, לאבנה ועדשים
שחורות, ממרח פלפל קלוי ופטה, ריבה ביתית, חמאה ומוזלי.

לחם לבחירה: לחם מלא / לחם לבן / פוקאצ׳ה בטאבון / לחם ללא גלוטן.
תוספות: עשבי תיבול / בצל.

תוספות בתשלום (₪5 לתוספת): פרמז׳ן / מיקס פטריות / בולגרית / צהובה.
שתיה חמה לבחירה: קפוצ׳ינו / אספרסו / תה.

שתיה קרה לבחירה: לימונדה / תפוזים טבעי / גזר טבעי.
 אומלט איטלקי - תוספת ₪12.

מוצרלה, עגבניות, זיתי קלמטה, בזיליקום.
בוקר ללוש זוגי

 2 ביצים לבחירה לסועד (מקושקשת / חביתה / עין / עין הפוכה), סלט ירקות
 בויניגרט לימון, סלט עשבים, בורגול וחמוציות, מטבל עגבניות פיקנטי, ממרח

 פלפל קלוי ופטה, סלט טונה, שכבות שמנת וסלסה, בולגרית בפסטו, לאבנה
ועדשים שחורות, סקורדליה, טחינת חצילים, ריבה ביתית, חמאה ומוזלי.

 לחם לבחירה: לחם מלא / לחם לבן / פוקאצ׳ה בטאבון / לחם ללא גלוטן.
תוספות: עשבי תיבול / בצל.

תוספות בתשלום (₪5 לתוספת): פרמז׳ן / מיקס פטריות / בולגרית / צהובה.
שתיה חמה לבחירה: קפוצ׳ינו / אספרסו / תה.

שתיה קרה לבחירה: לימונדה / תפוזים טבעי / גזר טבעי.
 אומלט איטלקי - תוספת ₪12.

מוצרלה, עגבניות, זיתי קלמטה, בזיליקום.
בוקר ללוש טבעוני

 חביתת קמח עדשים אדומות, גזר ופטרוזיליה, סלט ירקות טרי, פסטו בזיליקום,
 טחינת חצילים, קרם עגבניות מיובשות, טפנד זיתי קלמטה, סלסה עם עדשים,

עשבים וחמוציות, ריבה.
לחם לבחירה: לחם מלא / לחם לבן / פוקאצ׳ה בטאבון.

שתיה חמה לבחירה: קפוצ׳ינו על חלב סויה / אספרסו / תה.
שתיה קרה לבחירה: לימונדה / תפוזים טבעי / גזר טבעי.

קרואסון מסקרפונה
קרואסון חמאה, גבינת מסקרפונה, תרד ובצל מאודים, ביצה עלומה, סלט ירוק.

פרנצ׳טוסט
לחמנייה קלויה בחמאה, תרד מאודה ובצל קלוי, פרמז׳ן, ביצת עין וסלט ירקות.

שקשוקה אדומה
2 ביצים בתבשיל עגבניות ופלפלים, בבישול ארוך.

מוגש עם סלט ירקות, טחינה, זיתים מתובלים וחלה.
שקשוקה כפרית

2 ביצים בתבשיל עגבניות ופלפלים, תרד, מיקס פטריות, שום וקרם שמנת.
מוגש עם סלט ירקות, טחינה, זיתים מתובלים וחלה.

אגז בנדיקט ופרמז׳ן
חלה קלויה בחמאה, קרם שמנת, סלמון מעושן, ביצים עלומות, הולנדייז פרמז׳ן.

מוגש עם סלט ירוק.
מוזלי

יוגורט בקר, סילאן, גרנולה, סלט פירות עונתי.
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ארוחות בוקר

מוגש עד השעה 12:00

IT’S COCKTAIL TIME

25מימוזה/אפרול שפריץ/כוס קאווה


