
שקשוקה במחבת לוהטת, מוגש עם לחם הבית, סלט ירקות, טחינה ושתיה חמה או קרה.
*אופציה לטבעונים 

פריטאטי אומלט ספרדי אפוי בתנור עם בצל, תרד, פטריות, גבינה צהובה ופטה. מוגש עם 
לבנה, זיתים, סלט ירקות, לחם הבית ושתיה חמה או קרה.  

בוקר טאטי  שתי ביצים, סלט ירקות חתוך טרי, שלושה סוגי גבינה, טחינה, סלט טונה, ריבה,
ממרח שוקולד, מיץ סחוט ושתיה חמה. מוגש עם לחמי הבית. 

טאטי זוגי )התוספות ניתנות למילוי חוזר( 
תוספות לביצה: בצל/עשבי תיבול– ₪2, פטריות/גבינה צהובה/גבינת פטה– ₪6, רוקפור– ₪8

בוקר בריאות יוגורט עם גרנולה, פירות העונה, סילאן. מיץ סחוט או שתיה חמה. 

חצ'פורי בצק שמרים במילוי גבינת מוצרלה וביצת עין מעל. מוגש עם סלסת עגבניות, סחוג,
מוגש עם שתיה חמה או קרה.

פרנץ' טוסט בריוש מטוגן עם סלט פירות ושמנת חמוצה. שתיה חמה או קרה. 

בוקר מאפה מאפה ממבחר מאפי לחם טאטי. מוגש עם שתיה חמה או קרה.  

בוקר איטלקי ביצי עין אפויות בתנור על גבינת מוצרלה. מוגש עם גבינת שמנת, סלט ירקות,
ריבה ולחם הבית. מוגש עם שתיה חמה או קרה.

בוקר בריא אומלט משני חלבונים, מוגש עם לבנה, טחינה וזיתים, לחם כוסמין וסלט ירקות.
מוגש עם שתיה חמה וקרה.

בוקר ביס ביס ביצה קשה וחציל / ביס צפתית ופסטו / ביס סלט טונה / ביס חביתה.
מוגש עם שתיה חמה או קרה.

סלסלת טאטי מבחר לחמי הבית ובריוש צימוקים. מוגש עם ריבה וחמאה.

פרנץ׳ מלוח לחם קסטן טבול בביצה ומטוגן, מוגש עם סלט עגבניות וגבינת פטה. שתיה חמה או קרה.

תפריט בוקר

₪58

₪59

₪67

₪125

₪47

₪58

₪48

₪22

₪59 

₪57

₪26/31

₪24

₪65

קוקטיילים של בוקר

מימוזה

קיר רויאל  

ליצ'יס  

אפרול שפריץ

קמפרי תפוזים

אוזו עם אשכוליות 
אדומות ונענע

₪14/17 

₪9  

₪11

₪9  

₪11   

₪12/15   

₪15  

  ₪13

₪18

שתיה חמה

הפוך רגיל/גדול

אספרסו קצר/ארוך

אספרסו כפול

מקיאטו קצר/ארוך

מקיאטו כפול

אמריקנו רגיל/גדול

שוקו חם/קר

חליטת תה

סיידר חם

₪18

₪18

₪28

₪33 

₪28

₪28


