מאפים ומתוקים
קרואסון חמא� ₪15
קרואסון שוקולד ₪ 16
בריוש גבינה ₪ 16
בריוש נוטלה ₪ 15
קרואסון שקדים ₪ 17
רוגלך שוקולד  /קינמון ₪ 16
עוגיית שוקו צ׳יפס ₪ 11.90
בורקס פינוקים גבינה  /תפו"א ₪ 25
בורקס גבינה  /תפו"א ₪ 16
עוגה בחושה /עוגה ללא גלוטן ₪ 15
פלוט סלמון ₪ 18
מבחר כריכוני בוקר ₪ 16
כריכוני בוקר מוגשים עד השעה 11:00
דיל קפה ומאפה
₪22.90
*קפוצ׳ינו קטן/מקיאטו/דופיונה/
אמריקנו )חם(/תה/קפה שחור
**קרואסון חמאה/שוקולד
מאפי בוקר נוספים בתוספת 3 ₪למחיר דיל קפה ומאפה
כריכים
כריך חביתה ₪31
חביתה ,גבינת שמנת ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ורוקולה .מוגש בלחמניית שיפון
כריך טבעוני ₪ 34
בטטה צלויה ,סלט פטריות פורטובלו ,ממרח פלפלים ,רוקולה ,אגוזי מלך ,טחינה גולמית ונגיעות
סילאן .מוגש בלחמנית שיפון
כריך סלט טונה ים תיכוני ₪ 33
טונה ,תפו"א אפוי ,ביצה קשה ,זיתי קלמטה ,מלפפון חמוץ ,עגבניה ,פטרוזיליה וממרח ים תיכוני.
מוגש בלחם ג׳בטה.
כריך סביח ₪ 32
ביצה קשה ,טחינה ,עגבניה ,חציל קלוי ,ממרח פלפלים ופטרוזיליה .מוגש בג׳בטה
טוסטים
בייגל טוסט צהובה ₪ 32
גבינה צהובה ,חמאה ,עגבניה ,זיתים ירוקים ורוטב אלף האיים
בייגל טוסט סלמון ₪ 36
סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,בצל ירוק וממרח חזרת
בייגל טוסט טונה ₪ 36
טונה ,ביצה קשה ,גבינה צהובה ,בצל ירוק ,עגבניה וממרח איולי עשבי תיבול
טוסט אלאיטליה נקניקים ₪ 36
סלמי גנואה ,פסטרמה הודו ,רוטב מיונז שום ובצל ירוק .מוגש בלחם אתני איטלקי
טוסט אלאיטליה גבינות ₪ 34
מוצרלה מגורדת ,גבינה צהובה ,בולגרית ,שמן שום ,עגבניות מיובשות ,זיתי קלמטה ובזיליקום טרי.
מוגש בלחם אתני איטלקי

סלטים
סלט שוק ישראלי ₪45.90
ביצה קשה ,גרגירי חומוס ,חציל קלוי ,זיתי קלמטה ,גזר ,עגבניות שרי ,פלפל צהוב ואדום ,מלפפונים,
כרוב סגול ,חסה ,מלפפון חמוץ ,בצל ירוק .מוגש עם רוטב טחינה
סלט יווני ₪45.90
עלי גפן ממולאים ,גבינה בולגרית בתיבול אורגנו ושמן זית ,עגבניות שרי ,מלפפונים ,זיתי קלמטה,
עגבניות ,גזר ,חסה ,רוקולה ,בצל סגול .מוגש עם יוגורט
סלט אסיאתי ₪45.90
רצועות חזה עוף ,איטריות שעועית ,מלפפונים ,שעועית ירוקה ,גזר ,כרוב לבן וסגול ,חסה ,עלי
כוסברה .מוגש עם רוטב אסיאתי פיקטנטי
סלט טונה ₪45.90
טונה ,תפו"א אפוי ,ביצה קשה ,שעועית ירוקה ,גזר ,עגבניות שרי ,מלפפונים ,זיתי קלמטה ,כרוב
סגול ,מלפפון חמוץ ,חסה ,בצל סגול .מוגש עם רוטב ויניגרט לימון
סלט בריאות ₪45.90
עדשים שחורות וכתומות ,חמוציות ,אגוזי מלך ,בצל ירוק ,עגבניות שרי ,סלק ,גזר ,חסה ,פטרוזיליה
ובצל סגול .מוגש עם רוטב ויניגרט לימון
מקלות ירק 12.90 | ₪פירות העונה 16.90 | ₪סלט מיסטה אישי 10.90₪
ארוחות בוקר
שתי ביצים ,סלט טונה ,סלט אבוקדו )בעונה( ,גבינת שמנת ,סלט ירקות טרי ומקל גרעינים .בוקר
כולל שתייה חמה  /קרה לבחירה
כולל שתיה  ₪ 43.90לא כולל שתיה ₪ 37.90
טאבון ופיצה
אלטליו מרגריטה | ₪18אלטליו זיתים ₪21
אלטליו חצילים ₪21
מוצרלה ,חציל קלוי ,עגבניות מיובשות ,בולגרית מסורתית ,בזיליקום
אלטליו פלפלים ₪21
מוצרלה ,פלפל קלוי ,זיתי קלמטה ,בולגרית מסורתית ,בצל ירוק
אלטליו ביאנקה ₪21
מוצרלה ,גבינת שמנת ,פרמז’ן ,פטריות שמפיניון ,פטרוזיליה
מקל גרעינים /פרמז'ן  /שומשום / 2 ₪8.90יחידות ב ₪-15
משקאות חמים
(ניתן להזמין על בסיס חלב דל שומן /חלב סויה ללא תוספת תשלום)
אספרסו (קצר /ארוך ₪) 9
דופיונה (קצר /ארוך ₪) 11
מקיאטו /כפול ₪9/ 12
אמריקנו (רגיל /גדול ₪) 11/ 13
קפוצ'ינו (רגיל /כפול ₪) 12/ 16 / 19.90
קפה מוקה (אספרסו ,מטבעות שוקולד ,חלב מוקצף ₪) 18
לטה ₪16
שוקו חם ₪16
תה ₪10
תה הבית (ג'ינג'ר ,קינמון ,נענע ,לימון ודבש ₪) 14
נס קפה (על בסיס מים /חלב ₪) 13/ 15
וניל לטה (משקה חלב בטעם וניל ומנת אספרסו ( ₪) 18בחורף בלבד)

קפה שחור ₪10
כוס חלב חם ₪8
משקאות קרים
גרניטה (רגיל /גדול/ענק ₪) 23/19.90/16.90
אייס בטעמים (רגיל /גדול/ענק ₪) 23/19.90/16.90
פרדו-קפה קר (רגיל /גדול/ענק ₪) 21/19/16
אמריקנו קר (רגיל /גדול/ענק ₪) 15/13/12
משקאות קלים
קוקה קולה/ד.קולה/זירו /זירו ספרייט /פאנטה/ספרייט ₪10.90
מים מינרלים (500/750/ליטר ₪) 10.90/10/7.90
ענבים /אשכוליות ₪10.90
מים בטעמים (אפרסק /תפוח ₪) 10
פיוז טי ₪10.90
פררלה (330מ"ל ₪) 13
קינלי סודה ₪9
לימונדה (רגיל /גדול/ענק ₪) 19/16/12.90
גזר (רגיל /גדול/ענק ₪) 22/19/15.90
תפוזים /תפוזגר (רגיל /גדול/ענק ₪) 22/19/17
פריגת )סחוט ₪) 12
₪XL 10
בירה שחורה ₪12
פריגת ₪Extra 12
וויסוצקי אייס ₪12

