
אופי בודפשט ממציאים את 
הקרואסון הראשון בצורת 
חצי ירח לציון הדיפת 
הפולש הטורקי

1686

כל ארוחות הבוקר מוגשת בליווי:
סלט ירקות/סלט ירוק וסלסלת לחמים

גבינת שמנת, מטבל אבוקדו, לבנה וזעתר, סלט טונה, ממרח פלפלים מעושן, קוביות סלק ופטה, חמאה וקונפיטורת הבית
מיץ סחוט: תפוזים/לימונדה/גזר/אשכולית אדומה. שתייה חמה לבחירה 

בוקר ישראלי
יחיד    חביתה לבחירה: חביתה רגילה/עין/מקושקשת/בצל/גבנ”צ/ירק/פיטריות

זוגי      2 חביתות לבחירה: חביתה רגילה/עין/מקושקשת/בצל/גבנ”צ/ירק/פיטריות, 2 שתייה קרה, 
 2 שתייה חמה, קוביות סלק ופטה, שום שמיר, קינואה עם חמוציות, טחינה, מטבל חצילים וזוג מעדני בריאות

בוקר ספרדי- אומלט עם תפו”א, פלפל קלוי, בצל, תערובת גבינות משק ועשבי תיבול
בוקר של טבחים- ביצי עין, צ’יפס דק דק וגבינת פטה מגורדת

בוקר טבעונית- פריטטה של פולנטה וירקות קלויים 

דיל קפה וכריכון בוקר
מוגש עד השעה 13:00

כריכון חביתה
גבינת שמנת, חסה, עגבנייה וחביתה

כריכון צהובה וביצה
גבינה צהובה, ביצה קשה, עגבנייה

ובצל ירוק
כריכון פלפלים ופטה

פלפל קלוי, גבינת פטה, זיתים שחורים 
ובזיליקום

כריכון טונה
סלט טונה, אריסה, זיתי קלמטה

וביצה קשה
כריכון סביח

חצילים, ביצה קשה וטחינה

ארוחות בוקר

מוגש עם סלט ירוק

קרואסון גבינה וביצה
גבינה צהובה, ביצה קשה, עגבנייה

ובצל ירוק
קרואסון פלפלים

פלפלים קלויים, עלי בזיליקום, גבינת פטה 
וזיתי קלמטה

קרואסון סלמון
קרים צ’יז, סלמון מעושן ובצל ירוק

קרואסון חביתה צרפתית
חביתה, גבינה צהובה ורוטב הולנדייז

* תוספת ביצה עלומה 4 ₪

סנדביץ’ קרואסון

שקשוקה ים תיכונית                                                                                        
שקשוקה מעגבניות טריות, 2 ביצים 

ועישבי תיבול, מוגש לצד סלט ירקות / 
סלט ירוק, אריסה וטחינה

*תוספות לבחירה: קוביות חצילים 3 ₪, פטה 3 ₪,   
  מוצרלה 4 ₪,  חלומי 18 ₪

 ביצים בנוסח בנדיקט
3 ביצים עלומות/עין מונחות על לחם 

בריוש קלוי ורוטב הולונדייז
סלט ירקות/סלט ירוק

*תוספת סלמון מעושן )מומלץ( 12 ₪

פיצה בוקר
בצק דק ופריך, רוטב עגבניות טרי, חצילים,

גבינת פטה, ביצי עין וטחינה

 
     בוקר בריאות

ביצים עלומות מונחות על לחם שיפון 
ואגוזים, גבינה צפתית, עגבניה ופסטו

בזיליקום, מוגש לצד סלט ירוק

    מוזלי
יוגורט 4%, גרנולה, פירות העונה,

דבש/סילאן

בוקר קצת אחר...
ביס בוקר

בריא

בריא



אם אין לחם
שיאכלו בריוש
מארי אנטואנט

1766

כל הכריכים מוגשים בלחם לבן/ דגנים
ובליווי סלט ירוק.

כריך אומלט
אומלט, גבינת שמנת, ממרח פלפל קלוי, 

חסה, עגבנייה ובצל סגול
כריך טוניסאי

ממרח אריסה ולימון כבוש, נתחי טונה, 
תפו”א, ביצה קשה, זיתים שחורים

כריך סלמון
קרים ציז’, סלומון מעושן, חסה

ובצל ירוק
       כריך בריאות

גבינה צפתית 5%, חציל קלוי, חסה, 
עגבנייה, פסטו בזיליקום ובצל סגול

כריך קממבר
עלי רוקט, פסטו בזיליקום, עגבנייה, 

קממבר מותכת ורוטב בלסמי, 
מוגש בבגט צרפתי

כריך חלומי
גבינת שמנת, פסטו בזיליקום, חסה 

עגבנייה, מלפפון חמוץ ופרוסות חלומי
כריך פועלים

קציצות ירק ועדשים, טחינה
ומלפפון

כריכים
כל הסלטים מוגשים בליווי

לחם לבן/דגנים וחמאה

סלט שמפיניון
חסה, מלפפון, עגבניות שרי, זיתי קלמטה, 
בצל סגול, פלפל קלוי, עגבניות מיובשות, 

מיני קיטניות ופיטריות מוקפצות בחמאה, 
שום ועישבי תיבול, מתובל בויניגרט

סלט פטה
חסה, מלפפון, שרי, צנונית, פלפלים 

בצבעים, בצל סגול, זיתי קלמטה, קוביות 
פטה, בתיבול שמן זית, לימון וזעתר

סלט טונה
לקט עלים צעירים, מלפפון, עגבניות שרי, 
מלפפון חמוץ, בצל סגול,פלפלים בצבעים, 

תפו”א, נתחי טונה, שעועית וביצה קשה, 
בתיבול שמן זית ולימון

סלט חלומי
חסה, כרוב סגול, רצועות גזר, בצל סגול, 

מלפפון, עגבניות שרי, מיני קיטניות, 
קוביות חלומי בציפוי פריך, מתובל 

בויניגרט
סלט סלמון צרוב

חסה, מלפפון, עגבניות שרי, צנונית, בצל 
סגול, שמן זית ולימון נתחי סלמון ורטטוי 

פלפלים בצבעים ואיולי שום
קריספי ניוקי

חסה, מלפפון, שרי, בצל סגול, גזר, פטה 
מגורדת, ויניגרט הדרים, ניוקי מוקפץ 

בצ’ילי מתוק ועשבי תיבול
סלט קיסר

חסה, מלפפון, עגבניות שרי, בצל סגול, 
קרוטונים, רוטב קיסר קלאסי וזוקיני 

מצופה בפנקו
סלט בטטה ורוקפור

חסה, עלי בייבי, מלפפון, עגבניות שרי, 
בצל סגול, פרוסות בטטה וסילאן, גבינת 

רוקפור ואגוזי מלך, מתובל בויניגרט 
הדרים

סלטים

מגוון כריכים

*כל הטוסטים מוגשים בבייגל/קסטן לבן/דגנים, 
לצד סלט ירוק

“קרוק מסייה”
גבינה צהובה, סלמון מעושן וחמאה

“קרוק מאדאם”
גבינה צהובה, סלמון מעושן, חמאה וביצה 

עלומה/עין מעל
טוסט גבינה

גבינה צהובה ופרוסות עגבנייה
טוסט טונה

גבינה צהובה, פלפל קלוי, זיתי קלמטה 
ונתחי טונה
טוסט פטה

גבינה צהובה, עגבניה, בצל, פטה, זעתר 
וזיתי קלמטה

טוסט ליון
גבינה צהובה, פטריות ובצל מוקפצים 

בחמאה וביצה קשה

טוסטים

טבעוני

בריא

סלטים



ליון לילדים

פיצה ליון
פיצה אפויה בתנור אבן, עם גבינה 

ורוטב עגבניות שילדים אוהבים

פסטה הנסיך הקטן
ספגטי ברוטב עגבניות קלאסי

פטיט טוסט 
גבינה צהובה, מוגש בלחם קסטן 

וירקות חתוכים בצד

בוקר של אלופים 
ביצה מקושקשת, גבינת שמנת, 

פרוסות מלפפון ועגבנייה, 
לחם לבן ושוקו קר

לחם הבית
פוקצ’ת עישבי תיבול, מוגשת לצד

ארבעת מטבלי הבית
מרק היום )בעונה(

מוגש עם לחם לבחירה
סלט שורשים

גזר, בצל, קולורבי, צנונית, נבטים, 
סלק ושומשום בתיבול של שמן זית 

וחומץ בלסמי
       סלט בריאות ערבי

מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, פטרוזיליה, 
עדשים שחורות,  טחינה וביצה קשה, 

מוגש לצד צנימים
סלט קינואה

מלפפון, פלפלים בצבעים, גזר, פולי 
סויה, כרוב סגול, עישבי תיבול, 

קינואה וויניגרט סויה
קרואסון פטריות

קרואסון פתוח, בצל ופטריות מוקפצים
בחמאה, אלפרדו וביצת עין

ברוסקטת סלמון / אפשרות ללא גלוטן
סלמון מעושן, במרינדה ים תיכונית, 

מוגש על צנימים ואיולי שום
בליווי סלט ירוק
ברוסקטות עזים

פסטו בזיליקום פלפלים קלויים, 
ומדליוני גבינת עיזים חמה, 

מוגש על צנים לצד סלט ירוק 
פוקאצ’ת גבינת עיזים

בצק טרי, אפוי במקום בתוספת 
של פסטו בזיליקום, עגבנייה וגבינת

עיזים, בליווי סלט ירוק
קסדיית גבינות וירקות

טורטייה פריכה במילוי של תערובת 
גבינות, חציל קלוי, פסטו ופלפל קלוי, 

מוגש לצד סלט ירוק ומטבלי הבית
סביח ליון

חציל שלם שרוף, קרם עגבניות, 
ביצה עלומה וטחינה מוגש 

עם לחם

קיש אישי לבחירה
בתוספת סלט ירוק מתובל בויניגרט

קיש פיטריות
קיש בצל

קיש פלפלים קלויים וזיתי קלמטה 
תפו”א מוקרם

תפו”א אפוי ברוטב עשיר של פיטריות טריות 
ושמנת, מוקרם בגבינת מוצרלה

סלומון אלה - רומנה
קוביות סלמון פריכות בציפוי קמח תירס 

מוקפצות יחד עם ראגו פיטריות טריות, רוטב 
שמנת, ניוקי וקרוטונים

פילה סלמון בשמנת
סלמון צלוי בתנור אבן, ברוטב שמנת, שום 

ועישבי תיבול, מוגש עם לחם לבחירה, סלט 
ירוק וצ’יפס איטלקי
פילה סלמון איטלקי

סלמון צלוי בתנור אבן, ברוטב סלסה של 
עגבניות בצל ועישבי תיבול, מוגש עם 

לחם/סלט ירוק לבחירה וצי’פס איטלקי           
פילה דג ים

פילה דג ים צרוב במחבת יחד עם פסטו 
עשבי תיבול מונח על ניוקי פרובנס, סלט 

ירוק ולחם
לזניה ירקות 

דפי פסטה ללא ביצים, שכבות ירקות 
קלויים ובשמל, מוגש ברוטב נפוליטנה 

קלאסי ולצד סלט
סופלקי סויה ופטריות

נתחי סויה מוקפצים יחד עם בצל ופיטריות 
בתערובת תבליני הבית, מונח על לאפה 

דקיקה וטחינה לבנה

פנה/פפרדלה/ספגטי
רטבים לבחירה:

אלפרדו
פיטריות טריות, בזיליקום, שום ושמנת

שמנת ובטטה
בטטה אפויה, שום, שקדים קלויים, בזיליקום 

ושמנת
שמנת סלמון

רוטב שמנת עשיר עם נתחי דג סלמון טרי, 
שום ועישבי תיבול

נפוליטנה
רוטב מעגבניות תמר, שום ועשבי תיבול

רוזה
רוטב עגבניות עם מעט שמנת

אוברג’ין
רוטב עגבניות, חציל קלוי ופטה מגורדת

אלי-אוליו ארטישוק
עגבניות, ארטישוק, שום, שמן זית

ועישבי תיבול
רביולי 

גבינות/בטטה וערמונים/ארטישוק וגבינות/ 
תרד וריקוטה ברוטב לבחירה

רביולי בטטה
רוטב לבחירה- נפוליטנה/אלי אוליו 
ארטישוק/ בטטה שמן זית ושקדים

עיקריות ראשונות

פסטות

בריא

פיצה

* לילדים עד גיל 12

פיצת הבית
פיצה עם מגוון תוספות לבחירה

פיצת רוקפור
עלי רוקט, גבינת רוקפור ובלסמי מצומצם

פיצה מקסיקנית
פלפלים קלויים ורוטב חלפיניו חריף

בצק טרי, רוטב עגבניות ומוצרלה / אפשרות ללא גלוטן

טבעוני

טבעוני

טבעוני



פטל
בישקוט וניל, בוואריית שוקולד לבן,

קרימי פטל, קולי פטל בציפוי גלזורה
סיטרון

בישקוט וניל, בוואריית שוקולד לבן, 
קרימי לימון, קולי לימון בציפוי גלזורה

וטופי שוקולד
אקלר וניל

פחזניה במילוי קרם חמאה וניל
אקלר קפה

פחזניה במילוי קרם חמאה וקפה
אקלר שוקולד

פחזניה במילוי קרם חמאה שוקולד
פריברסט

פחזניה במילוי קרם מוסלין
פררו רושה

תחתית בצק חמאה, קריספי נוגט, קרם 
שוקולד קפה בציפוי שוקולד ואגוזים
סופלה שוקולד / אפשרות ללא גלוטן

ממולא בקרם שוקולד, מוגש חם בתוספת 
כדור גלידה לבחירה וקצפת 

וופל בלגי
וופל פריך וחם, מגיע בלווי כדור גלידה 

לבחירה, בננות ,ריבת חלב רוטב שוקולד 
חם וגנש לבן ושקדים

צ’ורוס
מקלות צ’ורוס בסוכר וקינמון
בליווי ריבת חלב, שוקולדים 

וגלידה לבחירה

קראנצ’ים מיוחדים לסופי שבוע 
מומלץ בהזמנה מראש בטלפון.

בנוסף עוגות גדולות, עוגות בחושות 
ומבחר רחב של עוגיות. פרטים בדלפק

קרואסון חמאה                                                                          
קרואסון שוקולד 

קרואסון שקדים                                                                       
שנאק שוקו וניל

בצק שמרים במילוי קרם וניל שוקולד
שנאק קינמון

מאפה שמרים עם קינמון ואגוזי קשיו
עוקץ הדבורה /אישי/

בצק בריוש מצופה בשקדים,
במילוי קרם וניל

קרואסון גבינה
מאפה גבינת ריקוטה 

טריקולד
שלוש שכבות של מוסים: מריר, חלב ולבן, 

בציפוי גנש שוקולד
אוסקר

מרנג שקדים, מוס שוקולד עשיר, קרם ברולה 
וניל בציפוי שוקולד

מילפיי
שכבות בצק עלים מקורמלות במילוי קרם וניל

קרם גבינה קרה
קרם גבינה קרה וסבלה שקדים

גבינה פירורים
קרם גבינה שמנת אפויה

פאי פקאן
קלתית בצק חמאה, קרם שקדים ופקאן 

בציפוי קרם קרמל
פאי תפוחים ושטרוייזל

קלתית בצק חמאה, קרם שקדים, תפוחים 
מקורמלים בקינמון, בציפוי שטרוייזל שקדים

פאי אגסים
קלתית בצק חמאה, קרם שקדים, אגסים 

מבושלים ביין מזוגגים
פאי פירות העונה

קלתית בצק חמאה, קרם פטיסייר ופירות 
העונה

פאי תות שדה /בעונה/
קלתית בצק חמאה, קרם פטיסייר

ותותי שדה
כוס קינוח תות

קרם גבינה, קרם תותים בציפוי קולי תות
כוס קינוח לוטוס

שברי עוגיות לוטוס, קרם שוקולד לבן
קרם לוטוס וציפוי לוטוס

סולרו
בישקוט וניל, בוואריית שוקולד לבן,

קרימי פסיפלורה, קולי פסיפלורה בציפוי 
גלזורה

מבחר פינוקים אישיים
PETITE & PERSONNELLE

מאפים

פאי תפוחים ללא סוכר )אישי(
קלתית בצק חמאה, קרם שקדים, תפוחים 

מקורמלים בקינמון, בציפוי שטרוייזל 
שקדים



מיץ טבעי
תפוזים סחוט במקום

לימונדה
לימונענע

אשכולית אדומה
מיץ גזר סחוט במקום 

שתייה קלה
קוקה-קולה / דיאט קוקה-קולה / 

ZERO קוקה-קולה
ספרייט / ספרייט ZERO / פאנטה

קינלי סודה
ָרַרֶלה מינרלים מוגזים טבעיים פֵּ

פיוז-טי
נביעות מים מינרלים

נביעות+ בטעמים-תפוח/אפרסק/ענבים
פריגת משקה קל אשכוליות/ענבים/מנגו

מאלטי- בירה שחורה
סיידר צלול 

ביטר לימון / מי טוניק/ פרייה 
סודה בטעמים-אשכוליות/תפוח 

יינות
מרלו )אדום(

קברנה )אדום(
ריזלינג )לבן(

שרדונה )לבן(

בירות
somersby - סיידר תפוחים 4.5% אלכוהול

קרלסברג בקבוק
ARTIOS סטלה

לף בראון בקבוק
גינס EXTRA STOUT בקבוק

קורונה
בקס/הייניקן

גולדסטאר
מכבי

אלכוהול
אבסולוט/פינלנדיה

פסטיס
ערק

ג’וני ווקר בלאק
משקה אנרגיה

האייסים של ליון
יוגה

תמר, קינמון, טחינה גולמית, צימוקים, 
גרנולה ודבש על בסיס יוגורט

קרנצ’יס
תות, בננה, מנגו, פקאן סיני 

על בסיס יוגורט
2B

בננה, תות, שבבי שוקולד 
פרליני על בסיס חלב וניל

חטאים מתוקים
תות, פקאן סיני, מקופלת על 

בסיס חלב וניל 
אטרף

מנגו, בננה, מלון, דבש וקינמון 
על בסיס סורבה מים 

לבה קפואה
מלון, נענע, פסיפלורה
על בסיס סורבה מים 

שתייה חמה
אספרסו קצר / ארוך / כפול

אמריקנו                                                                
אמריקנו ליון - הפוך בכוס הייבול                                                                          
הפוך קטן / גדול / מאג / ענק                                                          
קפה פילטר / פילטר נטול                                                                     
קפה שחור                                                                                         

מקיאטו / מקיאטו כפול
מנה של אספרסו עם קצף של חלב

נס קפה מים / חלב                                                                              
שוקו חם / קר                                                                                                                                   

קפוצ’ינו- הפוף עם קצפת
נסצ’ינו - נס עם קצפת

שוקוצ’ינו - שוקו עם קצפת

*לבחירה חלב דל שומן/סויה/נטול
*תוספת קצפת 4  ₪

11\9\9
11
13

17\15\15\12
14
10

11\9
15\13

15
18
18
18

צ’אי לאטה
תה תבלינים עשיר מוקצף יחד 

עם חלב חם
סיידר תפוחים צלול

סיידר חם, חתיכות תפוח עץ 
ומקל קינמון

סחלב חם
סחלב בסגנון ים תיכוני עדין בתוספת 

בוטנים, קוקוס וקינמון
קופיקולד

חלב קר, אספרסו, קרח כתוש וקצף 
של חלב

פרפוצ’ינו
כדור וניל, מנה של אספרסו, נגיעה של 

קצפת טרייה ומקל קינמון
חלב ועוגיות

משקה חלב חם ומוקצף בתוספת מחית 
עוגיות פתי בר של פעם

סניקרס
חלב מוקצף יחד עם נוגט, קרמל ושוקולד 

חלב מעולה
שוקולאטה

משקה קקאו חם בשילוב 
שוקולד מעולה

המיוחדים של ליון

תה וחליטות
תה נענע / לימון

תה ירוק                                                                                                                                      
חליטת תה ירוק
לימונית ולואיזה

חליטת תה ‘הגן של סבתא’
תפוזים, פטל, תות וענבים

חליטת תה ‘ליד האח’
תפוחים, שקדים, וניל וקינמון

חליטת תה פירות יער
תפוחים, ורדי בר ואוכמניות


