
בוקר לה ז'ומל
ארוחת בוקר עשירה מוגשת עם שתי ביצים לבחירה, מבחר לחמים ומתבלים, 

סלט אישי לבחירה ירוק | קצוץ | קטניות, שתיה חמה ומיץ טבעי

תוספת אומלט | 12 שח   גבינה לחביתה | 3 שח

 בנדיקט לה ז'ומל
 בריושים ביתיים עם תוספות לבחירה:

 אבוקדו ובצל ירוק | גבינת עיזים ובטטה | תרד ושמנת | קממבר וריבת בצל

 עם ביצים עלומות, רוטב הולנדייז וסלט אישי

 שקשוקה שלנו
שתי ביצים ברוטב עגבניות עשיר, לימון עשבי תיבול וטחינה גולמית

 מוגש בליווי סלט אישי, חלה אישית, וטחינה משתנה

שקשוקה תרד ועגבניות מעושנות
שתי ביצים ברוטב של עגבניות מעושנות, תרד ומוצרלה

 מוגש בליווי סלט אישי, חלה אישית, וטחינה משתנה

קיש אישי
מבחר קישים אישיים בליווי סלט אישי, שמנת חמוצה ושתייה חמה או מיץ טבעי

מוזלי
יוגורט, גרנולה ביתית, פירות העונה, סילאן וטחינה גולמית

בוקר בקטנה
 כריכון לבחירה חביתה | טונה | אבוקדו | בולגרית 

 מוגש עם שתיה חמה או מיץ טבעי

קראנץ' קוראסון
קוראסון חמאה בייתי בטוסטר עם גבינת שמנת, בזיליקום ומוצרלה. בליווי עגבניה ובזיליקום
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//  כל הסלטים מוגשים עם לחם   //
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סלט כפר
 סלט שרי צבעוני ובייבי מיקס עם ארטישוק, כרובית, עשבי תיבול, בצל סגול 

וגבינה מסורתית בתיבול שמן זית ולימון

 סלט עגבניות
 עגבניות שרי צבעוניות, נבטי חמניה, בצל סגול, בזיליקום,

קרעי מוצרלה שמן זית, לימון ובלסמי

סלט סלקים

 רבעי סלקים מבושלים, בייבי מיקס, אגסים ביין, בצל סגול, שקדים

ורוקפור מעודנת בתיבול שמן זית, לימון וויניגרט

סלט לה ז'ומל
 חסות, עלי בייבי, שרי צבעוני, בצל סגול, מלפפון, גזר, שמן זית ולימון,

 גבינה לבחירה: בולגרית מסורתית | גבינת עיזים

סלט קטניות
עדשים שחורות, חיטה, עשבי תיבול, בצל סגול, שרי, קוביות בטטה, תרד, 

עלי בייבי, שמן זית, לימון, סילאן, טחינה גולמית ושקדים קלויים

Good friends. Good food. Good times.
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 ארנצ'יני
כדורי ריזוטו במילוי גבינות, ברוטב שמנת פטריות ופרמז'ן

רביולי
רביולי ערמונים | גבינות ברוטב לבחירה: שמנת פטריות | שמנת תרד | עגבניות | רוזה

 גראטן
תפוחי אדמה ובטטה חתוכים דק ברוטב שמנת וגבינות. מוגש עם סלט אישי

 פאטטוס
ציפס מתובל בליווי גבינה ומתבלים

כריך חביתה ביתי
חביתת ירק מתובלת עם גבינת שמנת, מלפפון חמוץ, חסה ועגבניה

כריך טונה
טונה, איולי מעושן, ביצה קשה, חסה, עגבניה ומלפפון חמוץ

 כריך אבוקדו
סלט אבוקדו, ביצה קשה, חסה ועגבניה

 כריך עיזים
גבינת עיזים, פלפלים קלויים, בטטה, עלי בייבי ואיולי בזיליקום

טוסט ביתי
בייגל עם מוצרלה, טונה, בצל סגול, איולי בזיליקום, ביצה קשה וסלט אישי

טוסט יווני
 בייגל פתוח עם גבינת שמנת, זיתי קלמטה, מוצרלה, בולגרית, זעתר וסלט אישי

// ניתן לבקש את הבייגל טוסט מחיטה מלאה  //

הפוך

אספרסו

מקיאטו

אמריקנו  

שוקו | מוקה

חליטת סיידר

תה רגיל | נענע 

מים מינרלים

סודה

קולה | זירו | פאנטה | ספרייט | דיאט 

קפה קר

 סחוט : תפוזים | לימונדה

סחוט: תפוח | רימון

בירות משתנות- שאל את המלצר
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//   הכריכים מוגשים בליווי סלט אישי לבחירה: ירוק | קצוץ | קטניות   //


