
ביצים
)מוגש עם לחמים, איולי צלפים וסלסת עגבניות( 

שקשוקה עגבניות, פלפל צ'ומה, פלפלים, ביצים, בזיליקום וכוסברה 56
ביצה עלומה עם אספרגוס צלוי, חמאת טבאסקו ופירורי חרדל 58

ברוסקטות
סביצ׳ה דג ים, אבוקדו, צנוניות, בצל ירוק ופלפל צ'ילי 46 
ברוסקטה ארטישוק ירושלמי, עגבניות צלויות, גבינת עיזים

ורוטב אגוזים 38

בוקר טוב ומתוק
גרנולה, יוגורט באפאלו, פירות העונה וקרמל תפוז 38 

בריוש ריקוטה עם חמאה וריבה 18 
מבחר עוגות משתנה )ניתן לגשת ולראות בדלפק( 26 

לחמים/מאפים
טוסט גבינת פרובולונה, בזיליקום ועגבניות צלויות 42 

סנדביץ פרצעל עם גבינת עיזים, רליש פלפלים ורוקט 42 
לזניה תורכית: שכבות פילו, ריקוטה ובולגרית המאירי עם סלסה עגבניות 

חריפות וביצה קשה 42 

מנת לחם- לחמים, איולי צלפים וסלסת עגבניות 16

שוק / גינה
פנצאנלה מקומי - עגבניות, מלפפונים, בצל, בזיליקום, כוסברה, עגבניות 

צלויות באריסה וזעפרן, גבינת "קדוש", שקדים וקרקר תבלינים 52
קפרזת קיץ - עגבניות, נקטרינות, מוצרלה, פרשוטו, בזיליקום

ושמן בזיליקום 56

בוקר מקומי
חביתה או מקושקשת 62

 פטריות / בצל מטוגן / תרד תורכי / פטרוזיליה / בצל ירוק / עגבניות צלויות באריסה וזעפרן / גבינת קדוש 
)לבחירה 2 תוספות - כל תוספת נוספת 3 ₪( ארוחת הבוקר כוללת: לחמים, סלט ירקות, זיתים, סלסה עגבניות, 

רליש פלפלים, לאבנה, פטה, טחינה, ריבה ושתיה קלה )תפוזים, לימונדה, אשכוליות( / חמה.
כל צלוחית נוספת 5 ₪

שתייה קלה

שתייה חמה
אספרו קצר || ארוך 9 || אספרסו כפול || אספרסו כפול ארוך 11

מקיאטו 9 || מקיאטו ארוך || מקיאטו כפול ארוך 11 || אמריקנו 12

קפוצ׳ינו 12 || קפוצ׳ינו גדול 15 || קפה קר 15

מים מוגזים קטן || ענבים || זירו || מינרלים || קולה || לימונדה || תפוזים || 

אשכולית אדומה || ספרייט || דיאט ספרייט || ביטר למון || מי טוניק - 13

מים מוגזים גדול 26

כוס סודה 6 

תפריט בוקר

אוכל הביתה 
מדי יום שישי, בשוק האיכרים, החל מהשעה 9:00 תתקיים מכירה של

אוכל מוכן הביתה. לפרטים אתם מוזמנים לשאול את הצוות.

קוקטילים של בוקר
קאווה פריול 22 || נדל ברוט 28 || נדל ברוט רוזה 30 || אפרול שפריץ 34

מימוזה – קאווה ומיץ תפוזים טבעי 22 || קמפרי תפוזים 42


