


35 ש"ח

בוקר בקטנה )עד השעה 12:00(

קפה קטן/גדול וכריכון   
קפה קטן/גדול ומאפה

המוזלי שלנו
יוגורט, גרנולה תוצרת בית, 

פירות העונה וסילאן.
מוגש עם שתיה חמה/קרה.

26/24 ש"ח
23/21 ש"ח

בוקר סוקולוב:

)יחיד/זוגי(                                        
חביתה/ביצת עין/עין הפוכה/מקושקשת    

מטבלים: טונה, גבינת שמנת, צהובה, 
פטה, מטבוחה, טחינה, 

ריבת הבית, חמאה וזיתים. 
סלט קצוץ/ירוק, לחמי הבית, 

מוגש עם שתיה קרה וחמה.
// בוקר פריטטה - 3 ביצים, זוקיני, 
תפו"א, פטריות, פטה )תוספת 10 ש"ח(

104/56 ש"ח

38 ש"ח

38 ש"ח

40 ש"ח

42 ש"ח

42 ש"ח

38 ש"ח

כריכים:

// מוגשים עם סלט ירוק.

כריך טונה
חסה, עגבנייה, מלפפון חמוץ,

ביצה קשה ואיולי צ'ילי. 
חביתה קלאסי

גבינת שמנת, עגבנייה, מלפפון
חמוץ וחסה.

כריך איטלקי
אנטי פסטי, מוצרלה, פסטו,

בלסמי מצומצם ועלים ירוקים. 
כריך לא סביח 

ביצת עין, חציל קלוי, בצל
ירוק וטחינה.

כריך פטריות צלויות                                           
פורטובלו צלויות, פסטו,

עגבניות, בצל ירוק ועלי בייבי.  
כריך סלמון מעושן

גבינת שמנת, בצל ירוק
וסלק כבוש.

// אפשרות ללחמניות ללא גלוטן.

סלטים:

// מוגשים עם לחם.

סלט מלך 
סלט ישראלי שכולנו אוהבים:

 עגבנייה, מלפפון, עשבי תיבול, 
קוביות פטה וקרעי פיתה על הגז.

סלט בורגול - טאבולה  
מלפפונים, פטרוזיליה, נענע,

בצל ירוק, חמוציות ונגיעות לאבנה.
הסלט של הלן  

סלרי אמריקאי, קולרבי, לבבות דקל,
קוביות בטטה, עשבי תיבול, חמוציות,

בוטנים וחלומי. 
סלט קיסר  

לבבות חסה, ביצה קשה מגורדת, 
רוטב קיסר, אגוזי מלך, פרמז'ן, 

קרוטונים, )מוגש ללא תוספת לחם(.
סלט ניסואז'  

תפו"א, ביצה קשה, שעועית ירוקה,
טונה, תירס, עגבניות שרי,

בצל סגול, מוגש על חסה ברוטב
איולי בזיליקום. 

38 ש"ח

46 ש"ח

52 ש"ח

48 ש"ח

50 ש"ח

36 ש"ח

38 ש"ח

38 ש"ח

40 ש"ח

טוסטים:

// מוגשים עם סלט ירוק.

טוסט מוצרלה  
מוצרלה, פסטו, עגבניות. 

טוסט בולגרית  
צהובה, בולגרית, פסטו, בצל,

עגבנייה וחציל קלוי.
טוסט ל"אמיצים"                                                 

צהובה, סחוג, עגבנייה, חציל קלוי,
ביצה ובצל סגול. 
הטוסט של פלג 

צהובה, בטטה, פטריות, פסטו,
בצל ובולגרית.

תוספות אפשריות לטוסט: 
רוטב עגבניות, פסטו, גבינת שמנת, 
תירס, זיתים ירוקים, עגבנייה, בצל. 

// ביצה טונה ובולגרית )תוספת 3 ש"ח(         



ראשונות:

קרעי קפרזה
מוצרלה, עגבניות שרי, שום קונפי,

צנונית, זיתים, בזיליקום, בייבי,
בלסמי מצומצם וגרעיני דלעת.

מוגש בליווי פלוט. 
אנטי פסטי  

חציל, זוקיני, פלפל, בטטה, בלסמי,
שמן זית, פסטו וקוביות פטה.

מוגש בליווי קרוסטיני.
חציל וסלק 

חציל קלוי, סלק ובצל סגול כבושים,
שום, פטרוזיליה, יוגורט, טחינה

גולמית וגרעיני חמנייה.
מוגש בליווי פלוט.  

הום פרייז  
תפוח אדמה אפוי, שמנת, חמאה

וצ'ילי מתוק.
צלחת לאבנה                                   

שמן זית, זעתר ופיתה על הגז.
ליד הבירה  

נאצ'וס עם גבינה מותכת בליווי 
סלסת עגבניות וגבינת שמנת.

לחם ומטבלים
שמן זית - בלסמי, חמאה ושלושה

מטבלים לבחירה )פסטו, סחוג, לאבנה,
פטה, מטבוחה, ריבה, גבינת שמנת(.

36 ש"ח

32 ש"ח

32 ש"ח

24 ש"ח

34 ש"ח

30 ש"ח

26 ש"ח

52 ש"ח

54 ש"ח

52 ש"ח

54 ש"ח

שקשוקות:

// מוגשות עם חלה, סלט קצוץ, 
טחינה וזיתים.

 
שקשוקה אדומה  

עגבניות, פלפל אדום, בצל ושום.  
שקשוקה ים תיכונית                            

עגבניות, פלפל אדום, בולגרית 
וחציל קלוי.

שקשוקה טבעונית  
עגבניות, פלפל אדום, 

קוביות בטטה ועדשים שחורות. 
שקשוקה ירוקה

תרד, מנגולד, רוטב בשמל, קשקבל.

עיקריות:

מג'דרה
אורז לבן, עדשים שחורות, עגבניות

שרי, כוסברה, פטרוזיליה, ובצל מוחמץ,
מוגש עם יוגורט וסלט קצוץ.  

קיש היום
מוגש עם סלט ירוק ויוגורט. 

סוקו ג'ו
הכריך הפרוע - תבשיל פטריות 

ברוטב עגבניות, גבינת גאודה מותכת, 
ביצת עין, בצל סגול קראנצ'י וכוסברה 
טרייה, מוגש עם תפו"א פריכים בתנור.

לזניית ירקות קלויים
שכבות של דפי פסטה עם רוטב

פומודורו, חציל, פלפל, בטטה, פטריות, 
זוקיני, בצל, מוגשת בליווי סלט ירוק.

המנה הטבעונית     
לביבות ירקות מוגשות על מצע

בורגול, עדשים שחורות, בצל מטוגן, 
בצל ירוק, כוסברה, בטטה צלויה.                        

46 ש"ח

48 ש"ח

52 ש"ח

50 ש"ח

52 ש"ח

38 ש"ח
40 ש"ח

40 ש"ח
40 ש"ח
42 ש"ח

פסטות:

פנה/טליאטלה/רביולי )בתוספת 4 ש"ח(
 

// פומודורו - רוטב עגבניות
// אליו אוליו - שמן זית, שום קונפי,
עגבניות שרי, זיתי קלמטה, בזיליקום,

עשבי תיבול. 
// רוזה - רוטב עגבניות ושמנת

// שמנת פסטו 
// שמנת פטריות

25 ש"ח

28 ש"ח

30 ש"ח

ילדים:

בוקר חיוכים
מקושקשת, ירקות חתוכים,

גבינה צהובה וגבינת שמנת. 
טוסט ילדים

צהובה, קטשופ, זיתים, וירקות חתוכים.  
פסטה

ברוטב שילדים אוהבים.

עסקיות צהריים, 
ימים א'-ה' 

בין השעות 12:00-16:00  



משקאות קרים:

תפוזים קטן/גדול 
גזר קטן/גדול

תפוחים קטן/גדול
אשכוליות/ענבים

נסטי/פפסי/פפסי מקס/7אפ
7אפ/מירנדה/בירה שחורה דיאט 

סודה
מים מינרלים

קפה קר קטן/גדול
שוקו קר קטן/גדול

סן פלגרינו גדול
פרישייק

מילקשייק

16/14 ש"ח

17/15 ש"ח
17/15 ש"ח

16/14 ש"ח
17/15 ש"ח
12 ש"ח

11 ש"ח
10 ש"ח

21 ש"ח
24 ש"ח
26 ש"ח

משקאות חמים:

הפוך קטן/גדול
אמריקנו

אספרסו קצר/ארוך/כפול
מקיאטו קצר/ארוך/כפול

שוקו חם קטן/גדול 
תה

מים חמים עם נענע
נס על חלב קטן/גדול

קפה שחור
נס קפה

קפה מוקה
שוקו פרלינים

קורטדו
"הפוכון" - מנת אספרסו עם

חלב מוקצף.
לצ'י לאצ'ה 

חלב מרוכז, מנת אספרסו, חלב מוקצף.
9 ש"ח(. ליקר מרמאו שוקולד )תוספת 

"סופר תה"
נענע, ג'ינג'ר, לימון, מקל 

קינמון ודבש.
סחלב

קינמון, קוקוס ובוטנים.

10/8 ש"ח
11 ש"ח
14/12 ש"ח

10/8 ש"ח
13/11 ש"ח

13/11 ש"ח

10 ש"ח

10 ש"ח
16 ש"ח
16 ש"ח
11 ש"ח

12 ש"ח

14 ש"ח

18 ש"ח

7 ש"ח

8 ש"ח

בירות:

גולדסטאר מהחבית    
הייניקן   

23/28 ש"ח
26 ש"ח

26 ש"ח

15/28 ש"ח
20/34 ש"ח

אלכוהול:

"סטרונגבאו" - )סיידר
תפוחים אלכוהולי( 
ערק "אשקלון"   

ג'יימסון    

יין/קאווה:

     Ibirica קאוה 
סנגרייה אדומה קרה/חמה    

גוורצטרמינר "ברקן"  
קברנה סוביניון "ברקן"    

רוזה ספיישל רזרב "ברקן"  

22 ש"ח
23 ש"ח
24 ש"ח
24 ש"ח
24 ש"ח


