
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפריט בוקר
 .תודה שבאתם להתארח במסעדת קסיס בחוף גבעת עליה ביפו. שיהיה לכם טעים, מהנה ויום נפלא

 על הבוקר

 שתיה חמה אוכולל מיץ 
 ₪ 10גדול  ₪  6 קטן  תוספת סחוט טריגזר 

 ₪ 6הפוך גדול תוספת 

Flat Bread 62           יפואי 

נת פטה, גבי, ביצי עיןעם שתי  בתנור אבן אפוי

 , בצל אדום וצנוניתסלט קצוץזיתים, 

Flat Bread 62          ובטטה צלויה מוצרלה 

 , מוצרלה,ביצי עיןעם שתי  בתנור אבן אפוי

 בצל קונפי, רוזמרין וסלט עליםבטטה צלויה, 

Flat Bread 60           סביח 

, עגבנייה, בצל אדום, ם קשותיחציל צלוי, ביצ

 וטחינה פטרוזילה

 58            בוקר ישראלי

מתבלים, , זיתים ,ירקותסלט לבחירה, ם ביצי

 חמאהו לחם, ריבה ,ותגבינ
 (16, תוספת שתי ביצים 8 /פטריותתוספת פטה)

 56             שקשוקה

 משק טריות ופלפלים עם ביציצלויות עגבניות 

 פרנה חםלו

 64            בוקר מקסיקני

יה קלויה, יטורט, שחורהשעועית , צ'יפוטלהקרם 

סלסת , אבוקדו, שמנת חמוצהפטה,  ,ביצי עין

 עגבניות, בצל וכוסברה

 לבריאות

 62            ארטישוק צלוי

, עגבניות שרי צהובות, גילופי אלוןארוגולה, חסה 

 זוקיני, תמר מג'הול, קרוטוני שום ופרמז'ן

 56            ים תיכוני

בצל , פטהנענע, פלפל,  ,צנוניתיה, מלפפון, יעגבנ

 ןזית ולימורוטב שמן גרעיני חומוס, זיתים, אדום, 

 48           אתיופית  עם טחינה קצוץ

 הארוגולה, פטרוזיליה, מלפפון, נענע, יעגבני

 

 כל מיני

 46             מוזלי יוגורט

 בצד דבשו פירות טריים גרנולה ביתית,

 42             טוסט גבינה

 בזיליקוםבצל אדום ועגבנייה, 

 עם סלט קצוץ

 

 קערהבקטנה 

 28              לבנה
 וזרעי קצח אורגנו, עגבניות קצוצות, צנון

 30             חציל קלוי
 וזרעי שומשום , גרגרי חומוסטחינה, נענע

 38            בוקר עם עגבניות סביצ'ה

עגבניות קיץ, יוגורט כבשים, שמיר, 

 ופיתה קלויהנענע, צ'ילי חריף 

 36             סלמון כבוש בסלק

 שמיר ולימון 

 34             עדשים שחורות

שקדים, עגבניות, כוסברה, נענע, לימון 

 כבוש על מצע של יוגורט עיזים

 22             קערית טחינה

 16             קערית פטה

 עם אורגנו ושמן זית

 

 ותוספות לחמים
 חמאה וריבהמוגש עם 

 15             /אגוזיםדגנים

 15              פרנה

 

 קוקטיילים של בוקר

 28               מימוזה

 28              קיר רויאלקסיס 

 28              בליני אפרסק

 40              בלאדי מרי

Lillet 42              שפריץ 

 שקאותמ

 14                מיצים
 (תפוזים , ענביםתפוחים, )לימונדה, אשכוליות

 22/16                     גזר סחוט טרי

 24/18         רימונים מיץ

 14              משקאות מוגזים

 12              נסטי בטעמים

 10              מים מינרלים

 26              מים מוגזים גדול

 15              מאלט בירה שחורה

 20               קפה קר

 22               פהק אייס

 שתייה חמה

 12             / ארוך אספרסו קצר

 14              אספרסו כפול

 12               מקיאטו

 16/14          הפוך

 14               אמריקנו

 10              קפה שחור

 10               נס קפה

 12              נס על חלב

 12              תה עם נענע

 14               שוקו חם

 20              חם טבעי סיידר

 3              תוספת חלב סויה

 


