בוקר
מועדון ארוחת הבוקר  -זוגי

יאסווו! חגיגה יוונית לשניים

השף ממליץ  -בוקר נורבגי

בוקר בקטנה

ביצים עם  2תוספות לבחירה ,סלט קצוץ ,סלסלת לחמי הבית
ובליווי סט מטבלים :לאבנה על סלסת עגבניות ,גבינת שמנת
מתובלת ,גוואקמולי ,סלט טונה עם איולי שיפקה ובצל ירוק,
ממרח פסטו ,טחינה ירוקה ,גבינה בולגרית במרינדת עשבי
תיבול ,סלט ביצים ,לבבות חציל קלוי עם שמנת חמוצה וגרגירי
חומוס מתובלים ,גבינת שמנת ,זיתים מתובלים ,ריבה וחמאה.
מוגש עם שתייה קלה וחמה לכל סועד וזוג פינוקי יוגורט מתוקים.

זוג אומלטים עם בצל מטוגן ועשבי תיבול ,בתוספת בולגרית
או פטריות ,סלט יווני ,לצד חגיגת טאפסים יוונית:
לאבנה על סלסת עגבניות ,אדממה וגרגירי חומוס מתובלים,
סלק צלוי בבלסמי עם ארטישוק קונפי וגבינת פטה על שמנת
חמוצה ,סרדינים בנגיעת איולי שיפקה ובצל סגול ,לבבות חציל
קלוי עם טחינה ירוקה ,גרגירי חומוס ועשבי תיבול .מבחר לחמים
ופלוט שומשום ירושלמי .שתייה קלה  /חמה וזוג צ'ייסרים ערק /
ערק לימונים (מגיל  18בלבד).

ברוסקטה עם קרם שום ,סלמון מעושן ,ביצי עין ,בצל ירוקֿ ,סלט
שורשים ובליווי סט מטבלים :גבינה בולגרית במרינדת עשבי
תיבול ,גוואקמולי וזיתים מתובלים .מוגש עם שתייה קלה וחמה.

כריכון לבחירתך ,סלט שורשים ושתייה קלה  /חמה.

בוקר בכיף*  -יחיד  /זוגי

ביצים לבחירתכם ,סלט קצוץ ,לחם הבית ובליווי סט מטבלים:
גבינת שמנת ,סלט טונה עם איולי שיפקה ובצל ירוק ,טחינה
ירוקה ,ריבה וחמאה .מוגש עם שתייה קלה וחמה.
תוספות לבוקר זוגי :גבינת שמנת מתובלת ,גוואקמולי,
גבינה בולגרית במרינדת עשבי תיבול .שתייה קלה וחמה.
בוקר ישראלי*  -יחיד  /זוגי

ביצים לבחירתכם ,סלט קצוץ ,לחם הבית ובליווי סט מטבלים:
גבינת שמנת ,סלט טונה עם איולי שיפקה ובצל ירוק ,טחינה
ירוקה ,גבינת שמנת מתובלת ,גבינה בולגרית במרינדת עשבי
תיבול ,סלט ביצים ,ריבה וחמאה .מוגש עם שתייה קלה וחמה.
תוספות לבוקר זוגי :לאבנה על סלסת עגבניות ,גוואקמולי,
זיתים מתובלים ,ממרח פסטו .שתייה קלה וחמה.

מנה טבעונית

מנה צמחונית

מנה פיקנטית

טבעוני על הבוקר
לביבות עדשים וקרם קוקוס על טחינה ירוקה,
בתוספת בצל מטוגן ,פטריות ועשבי תיבול .סלט ירוקים
המורכב משעועית ירוקה ,אפונה ,אדממה ועשבי תיבול.
מוגש לצד גוואקמולי ,זיתים מתובלים וסלק צלוי.
לחם הבית ופלוט שומשום ירושלמי .שתייה קלה וחמה
מחלב סויה  /אורז ושקדים.

מוזלי בטעם של בוקר
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בוקר ,ניתן וחת
קינוח או וופלהזמין
במחיר מי ל בלגי
וחד

*ארוחת בוקר שוברים

תערובת של דגנים ופירות יבשים ,יוגורט ,4%
פירות העונה וסילאן תמרים.

חביתת ירק
חביתת ירק ובצל מטוגן ,גבינת שמנת ,מלפפון חמוץ,
עגבנייה ועלים צעירים.
טונה מן הים
סלט טונה מתובל ,ביצה קשה ,מלפפון חמוץ ,עגבנייה,
איולי שיפקה וחסה.
סלמון מעושן
סלמון בעישון ביתי ,ביצה קשה ,קרם שום  /גבינת שמנת*,
עגבנייה ,בצל ירוק וחסה* .כשר לנוהגים היתר דגים וחלב
קפרזה
גבינת מוצרלה ,עגבנייה ,עלי רוקט ,פסטו ובלסמי מצומצם.
סלט ביצים
סלט ביצים במיונז ,בצל ירוק ומלפפון חמוץ.

מאפים מהבייקרי
קוראסון שקדים  /שוקולד  /חמאה*  /קינמון  /מנצ'גו מלוח.

שתייה קלה  /חמה לבחירה* .קוראסון החמאה מוגש בתוספת ריבה.

• המנות בקטגוריית ״בוקר״ (למעט מוזלי) מוגשות עם שתייה לבחירה .משקאות חמים :אספרסו  /מקיאטו  /קפוצ'ינו  /אמריקנו  /נס קפה  /נס על חלב  /קפה שחור
 /פילטר  /שוקו  /תה .משקאות קלים :תפוזים  /לימונדה  /גזר  /תפוגזר  /אשכולית אדומה  /סודה  /מים מינרלים .הגדלת משקה  /מוגז תשלום .אייס קפה  /אייס וניל
 /אייס שוקו  /לימונענע גרוס בתוספת תשלום .סומרסבי (סיידר תפוחים אלכוהולי) בתוספת תשלום • סלט השורשים מכיל גזר ,סלק ,קולרבי ,כרוב לבן ,כרוב סגול ,בצל
ירוק ,שומשום ותחמיץ אסייתי.

