
 תפריט חדש מסעדת הבוקרים:
 

 ( לפנות למסעדה -ה, לפרטים נוספיםתפריט המסעדה בהקמ ) 

ם קונפי, סלסת עגבניות ובלסמי וש , חומץלחם דגנים מוגש עם קרם חצילים , שמן זית –לחם החווה 

 ₪  31 פיקנטית, איולי בזיליקום.

יה , י, גרעיני עגבנשל טחינה לבנה וטחינת חציל שרוף  רבעי ארשיטוק על מצע -ים תיכוניארטישוק 

 ₪  39 לימון ומלח ים. מיץ שמן זית , ,עלים טריים

 ₪   49  בלסמי מצומצם ושמן זית חומץ פרוסות סינטה מובחרות , שום קונפי, טימין, –קרפצ'יו סינטה 

Lettce wrap- - ב , נענע , בזיליקום  ורוט קולורביבמילוי אסאדו קריספי ,  "קונכיות" חסת אייסברג

 ₪  47 חמאת בטונים

Asado&pumpkin-- מייפל וטבפרוסות אסאדו מעושן על מצע של דלעת צלויה בסילאן , ציפס סלק בר 

49  ₪ 

 52בלסמי , שמן כמהין לבן  , חומץקרם סלק קטיפתי ,צנונית, עלי גינה טריים , שמן זית – סשימי דג 

 ₪ 

 ₪  43 בזיליקום טבוויניגרקולורבי , סלק, שרי , צנונית ,פקאן סיני מיקס חסות , –גולן הסלט 

 39 , שמן צילי, שמן עלים ירוקים. הפטרוזיליחציל על האש, טחינה, קונקסה עגבניות ,   –חציל אש 

 ₪ 

בצל סגול ושמן  , טחינה,בשר טחון משובח מונח על לאפה ביתית ,קונקסה עגבניות–לאפה סינייה 

 ₪  47צילי.

 

 קריות בשריות:עי

  ציר בקר, רוטב יין אדום וורי'ימיצ'צ ,א קריספי"תפואנטריקוט: נתח אנטריקוט מובחר ומיושן מוגש עם 

143  ₪ 

 ₪  130 אדום וציר בקר 'ורי, ורוטב ייןימיצ'צא קריספי,  "תפוסינטה: נתח סינטה פרימיום מוגש עם 

 ₪  72 איולי בזיליקום, טריים, תוספת ציפס ,ירקותהלחמניימוגש על –המבורגר הבוקרים 

 ₪  12 חזה אווז מעושן 10₪, ריבת בצל  8בצל פטריות, –תוספות להמבורגר 

 ₪  91 ירקות מדורה , טחינה ועלים טריים ,על לאפה ביתית מוגש –קבב טלה 

 ₪  106 ספיא קרי"תפו קר ללא עצם מעושן במעשנה מוגש לצדצלעות ב –שעות"  12”אסאדו  

 יקריות שונות :ע

 ₪  105 רינדת חרדל דבש וגלייז ירקות ירוקיםבמ –פילה סלומון 

 ₪  58 ברוטב פסטו ושמן כמהין לבן קצוי ,קייל,י,בזוקינ ,שלג אפונת –ניוקי ירוקים 

 ₪  56 שמפניון , פורטבלו , שימאגי, קייל שחור וטופו מוקפצים בטריאקי ביתי -פטריות חורש
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