
 
 

 

 33018 – 0088ארוחות בוקר 
 

 ארוחת בוקר מצפאית 
 שתי ביצים )חביתה/מקושקשת/עין/ביצה קשה( 

 )תוספות לחביתה:בצל,עשבי תיבול,פטריות, גבינה צהובה/בולגרית(.
 סלט חסה וירקות, לחמניות ביתיות ולחם מלא, העשויים במקום. 

 פלטת גבינות וממרחים.המחיר כולל שתיה חמה ולימונדה. 
95 .₪ 

 
 שקשוקה פיקנטית

 שקשוקה אדומה, עם שתי ביצים, לחמניה )או מצה(, סלט קצוץ, טחינה, לאבנה, זיתים. 
 ₪. 95המחיר כולל שתיה חמה ולימונדה. 

 
 גרנולה

 ₪. 59ה, יוגורט עזים, דבש או סילן, סלט פירות. גרנול
 

 בוקר לילדים
 ביצה )חביתה/מקושקשת/עין/ביצה קשה( , סלט או ירקות חתוכים, 

 גבינות, שוקולד למריחה, לחמניות או מצות.
 ₪. 82המחיר כולל שוקו או לימונדה. 

 

 33018 – 33018תפריט אביב קיץ 

 מנות פתיחה וסלטים
 ₪.    45עם פלטת שישה סלטים וממרחים. פוקצ'ה

 ₪. 99נתחי סינטה צלויים על עלים ירוקים. 
 ₪.  82מרק בטטה בקרם קוקוס וג'ינג'ר. 

 ₪. 89מרק קר מירקות שמן זית וטחינה גולמית. 
 ₪.99בטטה, בצל מטוגן, עדשים שחורים וקינואה , כוסברה, קשיו וחמוציות.  -סלט טבעוני 

 ₪. 95,אגוזים ויניגרט הדרים וקשקבל.סלט ירוקים עם שרי 
 ₪. 59-סלט קצוץ קטן

 ₪. 52עם מטבל שמן זית. –רק פוקצ'ה
 פסטות

 ₪.  95פסטה ברוטב שמנת פסטו פקאן.
 ₪. 05פסטה עם נתחוני סלמון נרווגי בשמנת יין לבן ושום.
 ₪. 59פסטה מחיטה מלאה ברוטב עגבניות חצילים וריחן.

 
 עיקריות

 ₪. 99שים,פטריות וכרישה על אורז ירוק. קציצות טבעוניות מעד
 )לבחירה רוטב טחינה/יוגורט(

 ₪. 05נתחי בקר בבישול איטי בקדרת ירקות וארטישוק.
 ₪. 02כבד עוף ביין אדום וריבת בצל מוגש עם פירה. 

 ₪. 05סטיק פרגית במשרת עשבי תיבול עם אנטי פסטי חמים.
 ₪. 09בתנור. סינייה המצפאית, חציל, בשר וטחינה אפויים 

 ₪. 0תוספות ₪.  09גרם בלחמניה, עם תפוחי אדמה בתנור. 855המבורגר ביתי 
 ₪. 550סטייק אנטריקוט על הפלנצ'ה, מוגש עם ירקות שורש מהתנור. 



 
 

 

 ₪. 09פילה סלמון בחמאת מרווה, מוגש עם פירה. 
 

 מתאים גם לילדים...
 ₪. 95גרם, בלחמניה ביתית,  505המבורגר אנגוס 

 ₪.  59 –בתיבול עדין מוגש עם אורז לבן.  פרגיות
 ₪. 55 –ספגטי ברוטב עגבניות/רוזה/שמנת 

 
 קינוחים

 ₪. 85קראמבל תפוחים אישי עם גלידת וניל.
 ₪. 85גלידת מוס אספרסו עם מראנג ושברי אגוזים. 

 ₪.85קרם יוגורט על שכבות קדאיף ורוטב קיווי. 
 ₪. 85גלידת לוונדר עם פירורים מתובלים.

 ₪. 85אפל שוקולד קוקוס )טבעוני(. טר
 ₪. 58 –כדור גלידה/סורבה 

 
 

 תפריט בר

 ₪. 55שוופס מוגז )ענבים,אפרסק, פירות יער, תפוחים,לימון, אננס( 
 ₪. 55פחית נקטר )סיידר תפוחים,אננס,מנגו,אפרסק( 

 ₪. 0סודה, סודה לימון, סודה נענע 
 ₪.  0מי עדן 

 ₪. 2כוס ₪.  52ביתית  קנקן לימונענע
 ₪. 59סחוט טרי, תפוז או אשכולית 

 
 יין 

 89/585–בקבוק מקומי מכרם שיזף סירה אדום
 89/585–שיזף  -בקבוק מקומי לבן )שרדונה( רמת נגב 

 85/555סירה אדום  -בקבוק מקומי מכרם שיזף רוזה 
 95 -בקבוק קטן יין אדום רוג'ום 

 ₪. 52 –כוס יין קינוח 
 ₪. 85 –דמי חליצה 

 
 בקבוקים

 ₪.  89בירה של מבשלת ערבה 
 ₪. 85 – 5/8גולדסטאר 

 ₪. 89בריזר )לימון/אננס/אבטיח( 
 
 

 אלכוהול )שוט(

 ₪. 59 –וודקה 
 ₪. 59 –עראק 

 ₪. 85 –וויסקי אירי 
 ₪. 89 –בורבון 



 
 

 

 
 שתיה חמה

 ₪. 55/58אספרסו/מקיאטו רגיל, ארוך/כפול 
 ₪. 50/58הפוך קטן/גדול  

 ₪. 52 קנקן חליטה
 ₪. 55תה 

 


