
• המנות בקטגוריית ״בוקר״ מוגשות עם שתייה לבחירה. משקאות חמים: אספרסו / מקיאטו / קפוצ'ינו / אמריקנו / נס קפה / נס על חלב / קפה שחור / פילטר / תה / קפה קר. משקאות קלים: תפוזים / לימונדה / גזר / תפוגזר 
/ אשכולית אדומה / סודה / מים מינרליים. הגדלת משקה / מוגז בתוספת תשלום. אייס קפה / אייס וניל / לימונענע גרוס בתוספת תשלום.

ארוחות בוקר

בוקר ישראלי - יחיד / זוגי 
ביצים לבחירה, סלט ישראלי קצוץ, לחם כשר לפסח,

בליווי סט מטבלים: גבינת שמנת, סלט טונה בתיבול איולי ובצל ירוק, 
חציל מתובל, גבינת שמנת מתובלת, גבינה בולגרית, מטבל עגבניות

ושמן זית, ריבה וחמאה. מוגש עם שתייה קלה וחמה.
תוספות לבוקר זוגי: גבינת לאבנה על סלסת עגבניות, גוואקמולי, 

זיתים מתובלים, שתייה קלה וחמה.

בוקר מהים
לחם קלוי כשר לפסח עם גבינת שמנת*/איולי, סלמון מעושן, בצל 

ירוק וביצי עין. סלט ישראלי קצוץ וזיתים מתובלים. מוגש עם שתייה 
קלה וחמה. *כשר לנוהגים היתר חלב ודגים.

בוקר בכיף - יחיד / זוגי - למחזיקי שובר "בוקר בכיף" בלבד.
ביצים לבחירה, סלט ישראלי קצוץ, לחם כשר לפסח,

בליווי סט מטבלים: גבינת שמנת, סלט טונה בתיבול איולי ובצל ירוק, 
חציל מתובל, ריבה וחמאה. מוגש עם שתייה קלה וחמה.

תוספות לזוגי: גבינת שמנת מתובלת, גוואקמולי, גבינה בולגרית, 
שתייה קלה וחמה.

שקשוקת הבית  
שתי ביצי משק טריות, תבשיל עגבניות עם פלפלים אדומים,

שום, בצל, עשבי תיבול, פפריקה מתוקה ופלפל פיקנטי.
השקשוקה מוגשת במחבת לוהטת, עם לחם כשר לפסח,

סלט ישראלי קצוץ/עלים וזיתים מתובלים.
*גבינה בולגרית, זיתים וחציל / פסטו, תערובת גבינות ופלפל קלוי בתוספת תשלום.

ראשונות

מחבת בלאדי  
לבבות חציל קלוי, סלסת עגבניות, שמן זית, ביצה קשה

ועשבי תיבול, לצד לחם כשר לפסח.

המרקייה 
שאל/י את המלצר/ית.

הום פרייז 
קוביות תפו"א פריכות ברוטב צ'ילי, חמאה ונגיעות שמנת - חלבי.

צ'יפס אמיתי 

כריכים
הכריכים שלנו מוגשים בלחם כשר לפסח עם סלט ישראלי קצוץ / 

עלים / קולסלאו
 

חביתת ירק 
חביתת ירק עשירה עם בצל מטוגן, גבינת שמנת, מלפפון חמוץ, 

עגבניה ועלים צעירים.

סלמון מעושן
פרוסות סלמון בעישון ביתי, ביצה קשה, בצל ירוק, גבינת שמנת*/

איולי, עגבניה וחסה. * כשר לנוהגים היתר חלב ודגים.

כריך טונה
סלט טונה מתובל, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, עגבניה, איולי וחסה.

כריך חלומי  
פרוסות חלומי צרובות, איולי צ'ילי, סלסה וקולסלאו. 

סלטים
לחם כשר לפסח בתוספת תשלום

מה שבשוק 
עגבניה, מלפפון, בצל סגול, כרוב לבן ועשבי תיבול.

בתיבול שמן זית ומיץ לימון.

סלט טונה אסלי
טונה באיולי, ביצה קשה, קריספי תפוח אדמה באיולי,

מלפפון חמוץ, בצל סגול, עגבניות שרי ומלפפון טרי, על מצע חסה. 
בתיבול הויניגרט שלנו.

סלט סלמון אסיאתי 
נתחי סלמון מוקפצים עם גזר, פטריות, פלפלים ובצל

ברוטב אסיאתי, מונחים על תערובת עלים ועגבניות שרי.

הבלקן 
קוביות טוסט מלחם כשר לפסח עם תערובת גבינות ופסטו 

מוקפצות בחמאת שום, מונחות על תערובת עלים, עגבניות שרי, 
מלפפון, רצועות גזר, בצל סגול, זיתי קלמטה וגבינה בולגרית מעל. 

בתיבול שמן זית ומיץ לימון. 

חלומי אסיאתי 
קוביות חלומי צרובות מוקפצות עם גזר, כרוב לבן, פלפלים, פטריות 

ובצל סגול ברוטב אסיאתי, על מצע תערובת עלים ועגבניות שרי.

פיצות וטוסטים

פיצה נפוליטנה 
רוטב עגבניות, תערובת הגבינות שלנו ושתי תוספות לבחירה:

זיתים ירוקים / בצל / פלפל קלוי / פטריות / עגבניה / פלפל חריף. 
)תוספת נוספת בתשלום(.

טוסט כמו פעם 
לחם כשר לפסח עם תערובת הגבינות שלנו, רוטב עגבניות

ושתי תוספות לבחירה: זיתים ירוקים / בצל / פטריות / עגבניה / 
פלפל חריף / פלפל קלוי / חציל קלוי )תוספת נוספת בתשלום(. 

מוגש עם סלט ישראלי קצוץ / עלים / קולסלאו.

פסטות
ניוקי פריך ברטבים לבחירה:

נפוליטנה 
רוטב עגבניות איטלקי, שום, שמן זית ובזיליקום טרי.

רוזה 
רוטב עגבניות איטלקי, שמנת ובזיליקום טרי.

שמנת פטריות 
רוטב שמנת, פטריות טריות ובזיליקום טרי.

אליו-אוליו סלמון
נתחי סלמון, שום קונפי, בצל סגול, זיתי קלמטה, שמן זית,

עשבי תיבול וצ'ילי.

עיקריות
במנות המוגשות עם תוספת ניתן לבחור: הום פרייז / צ׳יפס /

ירקות מוקפצים

פילה סלמון
סלמון במרינדה ים תיכונית, מוגש עם ירקות מוקפצים, סלט עלים 

ותוספת לבחירה.

פילה מוסר צלוי
מוסר צלוי, מוגש עם ירקות מוקפצים, סלט עלים ותוספת לבחירה.

תפו"א גראטן 
תפוח אדמה ברוטב שמנת פטריות ומוצרלה צרובה,

לצד סלט עלים.

 מנה פיקנטית מנה טבעונית מנה צמחונית



• המנות בתפריט עשויות להכיל חלב, ביצים, סויה, בוטנים, אגוזים, דגים, מרכיבים אלרגנים נוספים וזיתים העשויים להכיל חרצנים. התמונות בתפריט להמחשה בלבד. | ט.ל.ח | תפריט כשר לפסח ללא חשש קטניות.

על התפריטמכ- 10% הנחהmood נהניםחברי מועדון

קינוחים

בראוניז
עוגיה על בסיס חמאה ושוקולד, מוגשת עם קצפת.

סופלה שוקולד
פונדנט שוקולד חם במילוי טראפל שוקולד לבן ורוטב שוקולד.

מוגש עם גלידה וקצפת.

גבינה פירורים
עוגת גבינה קרה ביתית בציפוי של פירורי בצק פריך ייחודי.

שוויצריה הקטנה
קרם מסקרפונה עם שכבה קריספית של שוקולד מריר ונטיפי 

שוקולד לבן מעל. יושב על תחתית של עוגיית מרנג שוקולד.

גבינה אפויה
עוגת גבינה "ניו יורקית" אפויה, מוגשת עם קצפת.

רגיל / גדול משקאות קלים 
תפוזים / גזר / לימונדה / אשכולית אדומה    

קוקה-קולה 
ספרייט  

פיוז-טי  
נביעות מים מינרליים בבקבוק זכוכית 

נביעות פלוס בטעמים עדינים 
פריגת בטעמים 

קינלי סודה 
פררלה 330 / 750 מ"ל מים מינרליים מוגזים טבעי 

 

רגיל / גדול משהו מרענן 
לימונענע גרוס 

מרענן תות-נענע 
קפה קר חלב קר על בסיס אספרסו כפול עם קוביות קרח 

אייס קפה / וניל  
מילקשייק שוקולד / וניל 

שייק פירות תות / בננה / מנגו / תמר / מלון / אננס 
על בסיס: חלב / מים / מיץ תפוזים.

*בסיס יוגורט בתוספת תשלום.

רגיל / בינוני / גדול משקאות חמים 

אספרסו / אספרסו כפול  
מקיאטו / מקיאטו כפול 

קפוצ'ינו 
אמריקנו / נס קפה 

נס על חלב  
קפה שחור 

תה ניתן להוסיף לימון ונענע 
מים חמים עם נענע 

משקה וניל חם 

אלכוהול

כוס / בקבוק יין סדרת בית הכרם )יין מבושל( 
שרדונה 

קברנה סוביניון - מרלו 

בקבוק יין סדרת אדמה, יקב תבור 
מרלו בזלת 

ערק 


