
ארוחות בוקר  מוגשות עד השעה 14:00
בוקר בוקר ........................................................................................................................................................................................................... 65&

שתי ביצים עשויות כבקשתך, סלט ירקות , מוגש לצד מטבלים:
גבינה בולגרית עם זעתר, טחינה עם חומוס גרגרים, סלט טונה עשיר, גבינת שמנת, ציזיקי, אבוקדו, זיתים מטובלים, קונפיטורה. לחם הבית 

וחמאה. קפה ומיץ.

בוקר בוקר זוגית ............................................................................................................................................................................................... 115&
ארוחת בוקר בוקר כפולה.

בוקר פנקייק ....................................................................................................................................................................................................... 46&
שני פנקייקים מוגשים לצד סלט פירות וקצפת.

חביתה צ'יפס סלט ............................................................................................................................................................................................ 46&
מוגש בליווי לחם הבית וחמאה.

בוקר בקטנה
קפה ומאפה ........................................................................................................................................................................................................ 25&

קוראסון גדול לבחירה וקפה.
לחם הבית ............................................................................................................................................................................................................ 18&

שני לחמוני חיטה מלאה מוגש לצד חמאה וריבה.
חצי כריך וקפה ................................................................................................................................................................................................... 32&

טונה/חביתה/גבינת עיזים.
מאפה פטה ומנצ'גו מלוח מוגש עם ביצה קשה ................................................................................................................................... 34&

שקשוקה
שקשוקה קלאסית ............................................................................................................................................................................................ 49&

שתי ביצים עשויות במחבת על רוטב עגבניות עשיר מוגש לצד סלט ירקות , לחם הבית, חמאה ומטבל טחינה.
שקשוקה בלקנית .............................................................................................................................................................................................. 52&

שתי ביצים עשויות במחבת על רוטב עגבניות עשיר , חציל קלוי , גבינת פטה מגורדת. מוגש לצד סלט ירקות, לחם הבית , 
חמאה ומטבל טחינה.

שקשוקה מקסיקנית ......................................................................................................................................................................................... 52&
שתי ביצים עשויות במחבת על רוטב עגבניות עשיר, שעועית שחורה , צ'ילי פיקנטי. מוגש לצד סלט ירקות עשיר, לחם הבית, 

חמאה ומטבל טחינה.

ראשונות
מרק היום – משתנה ......................................................................................................................................................................................... 29&

מוגש לצד לחם הבית וחמאה.
פוקצ'ה מטבלים ................................................................................................................................................................................................ 29&

פוקצ'ה אוורירית, שמן זית, רוזמרין ומלח גס. מוגשת לצד שלושה מטבלים.
לביבות קינואה ועדשים ................................................................................................................................................................................... 32&

מוגש עם לאבנה מטובל/מטבל טחינה.
אנטיפסטי ............................................................................................................................................................................................................ 32&

אנטיפסטי ירקות קלויים מוגש עם טוסטונים.
צ'יפס ....................................................................................................................................................................................................................  28&
סלט איטלקי ....................................................................................................................................................................................................... 34& 

עגבניות שרי, בצל סגול דק, כדורי מוצרלה, צנוברים קלויים, עלי בזיליקום טריים, חומץ בלסמי. מוגש בליווי טוסטונים.

בייגל טוסט  מוגש עם סלט ירוק
טוסט קלאסי ...................................................................................................................................................................................................... 42&

חמאת שום וגבינה צהובה
טוסט יווני .............................................................................................................................................................................................................. 42&

גבינה צהובה, שבבי בולגרית, זיתי קלמטה, עגבנייה וזעתר.
בייגל אמריקאי .................................................................................................................................................................................................... 42&

2 תוספות לבחירה: ממרח זיתים / גבינת שמנת / סלמון מעושן / גבינה בולגרית / סלט טונה / ביצה קשה / ביצת עין.

כריכים  מוגשים בג'בטה לבנה / ג'בטה מחיטה מלאה לצד סלט ירוק 
סלמון .................................................................................................................................................................................................................... 49&

גבינת שמנת, סלמון מעושן, חסה, עגבניה וצלפים.
טונה ....................................................................................................................................................................................................................... 46&

סלט טונה עשיר, ביצה קשה, עלי חסה, עגבניה ומלפפון חמוץ.
חביתה ................................................................................................................................................................................................................... 44&

גבינת שמנת, חביתת עשבי תיבול, עלי חסה, עגבניה ומלפפון ירוק.
גבינת עיזים .......................................................................................................................................................................................................... 46&

פסטו בזיליקום, גבינת עיזים , פלפל קלוי, חציל קלוי , אורוגולה.
סביח ...................................................................................................................................................................................................................... 44&

טחינה מטובלת, חציל מטוגן, ביצה קשה, עגבניה, מלפפון חמוץ ופטרוזיליה.

פיצה                                                                                                 אישית / משפחתית
מרגריטה .................................................................................................................................................................................................. 42& / 52&

רוטב עגבניות עשיר, גבינת מוצרלה ואורגנו.
ביאנקה ..................................................................................................................................................................................................... 44& / 54&

רוטב עגבניות עשיר, ממרח בזיליקום, גבינת מוצרלה, פטריות טריות ושבבי צ'ילי גרוס
ארטישוק .................................................................................................................................................................................................. 48& / 58&

רוטב עגבניות עשיר, גבינת מוצרלה, בצל סגול, ארטישוק ובזיליקום
אנטיפסטי ................................................................................................................................................................................................ 48& / 58&

רוטב עגבניות עשיר, גבינת מוצרלה, פלפל קלוי, בטטה וחציל

קפה
Cafe-Barמקיֵנטו



סלטים  מוגש עם לחם הבית
סלט יווני ............................................................................................................................................................................................................... 49&

עלי חסה, קוביות עגבניה ומלפפון, בצל סגול, קוביות פטה, זיתי קלמטה, חציל קלוי, מתובל בזעתר.
סלט טונה ............................................................................................................................................................................................................ 52&

עלי חסה, קוביות עגבניה ומלפפון, בצל סגול, סלט טונה עשיר, ביצה קשה ומלפפון חמוץ.

סלט פטריות מוקפצות .................................................................................................................................................................................... 52&
עלי חסה, עגבניות שרי, נבטים טריים, קוביות גבינת פטה, קרוטונים ביתיים, פטריות שמפיניון ופטריות פורטובלו מוקפצות 

ברוטב סילאן וסויה.
סלט חלומי .......................................................................................................................................................................................................... 52&

עלי חסה, אורוגולה, עגבניות שרי, מלפפון, פטריות שמפיניון, שבבי גזר וגבינת חלומי מטוגנת.
סלט קיסר ........................................................................................................................................................................................................... 59&

חסה מיקס, עגבניות שרי, פרי העונה, קרוטונים ביתיים, פילה סלמון צלוי ושבבי פרמזן.
סלט בריאות  ...................................................................................................................................................................................................... 54&

בורגול, עדשים שחורות, עגבניות שרי, בצל סגול, חמוציות, עשבי תיבול, לימון ושמן זית. תוספת פטה מגורדת 6 ש"ח.
סלט בטטה ......................................................................................................................................................................................................... 49&

עלי חסה, עגבניות שרי, בטטה צלויה קוביות, בצל אדום, מלפפון, פטה, צ'יפס בטטה, ברוטבי ויניגרט, חרדל וסילאן. 
תוספת רצועות דג 6 ש"ח.

פסטות  לינגוויני, פטוצ'יני, פנה, רביולי גבינות, רביולי בטטה, רביולי פטריות
רטבים לבחירה

פומדורו ................................................................................................................................................................................................................ 46&
רוטב עגבניות, שום ובזיליקום

רוזה ....................................................................................................................................................................................................................... 48&
רוטב עגבניות ושמנת.                         

אלפרדו ................................................................................................................................................................................................................ 48&
שמנת, שום, אגוז מוסקט, פטריות שמפיניון  

שמנת סלמון ....................................................................................................................................................................................................... 56&
שמנת, עגבניות שרי, פטרוזיליה קצוצה, נתחי פילה סלמון מעושן.

פסטה טברנה ..................................................................................................................................................................................................... 48&
רוטב עגבניות, זיתי קלמטה, קוביות בולגרית, אורגנו.                

אליו אוליו ............................................................................................................................................................................................................. 48&
שמן זית, מלח, פלפל גרוס, פטריות שמפיניון, פטרוזיליה קצוצה.   

קיש  מוגש לצד סלט ירוק ומטבל ציזיקי 
גבינות / בטטה / ברוקולי / פטריות ............................................................................................................................................................. 46&
קיש עגבניות שרי, בצל ירוק ומוצרלה .......................................................................................................................................................... 46&

לזניות  מוגשות בליווי סלט ירוק
לזנית חצילים ...................................................................................................................................................................................................... 46&

שכבות חצילים אפויים בתנור בשילוב רוטב פומדורו (עגבניות ובזיליקום) ומבחר גבינות. 
לזנית פטריות בשמנת ...................................................................................................................................................................................... 48&

עלי פסטה טריה בשילוב פטריות טריות, בשמל, גבינות ושמנת. 

דגים  מוגשים לצד ציפס / פלחי תפוח אדמה אפויים / שעועית ירוקה וסלט ירוק
פילה סלמון ......................................................................................................................................................................................................... 78&

צלוי בתנור בתיבול שום ועשבים   
פיש אנד צ'יפס ................................................................................................................................................................................................... 65&

דג מטוגן מתובל / נתחי דג אלסקה בטמפורה בתוספת של 7&

שתיה קרה
מים / סודה  .......................................................................... 10&               נביעות בטעמים .................................................................... 13&

קוקה קולה / דיאט קוקה קולה / קוקה קולה זירו                     מיץ סחוט גזר / תפוז .......................................................... 18& 
ספרייט / ספרייט זירו / מיץ ענבים / סיידר תפוחים צלול           קפה קר/אייס קפה/שוקו קר ........................................... 18&

פיוז תה אפרסק / אשכוליות............................................. 12&               אייריש קופי - קוביות קרח, גלידת וניל, שוט אספרסו, 
תפוזים/ לימונדה .................................................................. 14&               שוט וויסקי, קצפת ................................................................ 28&
פרי שייק - בסיס מים / חלב / חלב סויה / תפוז. פירות לבחירה: תות, בננה, תמר, אננס, מנגו, מלון ................................... 28&
מילק שייק - טעמי גלידות לבחירה: וניל, שוקולד, תות, בננה, דולצ‘ה דה לצ'ה ............................................................................ 28&

שתיה חמה  נטול קפאין / חלב דל שומן / חלב סויה ללא תוספת במחיר.
אספרסו קצר / ארוך / כפול  ................................... 9 / 11&               נס על חלב ............................................................................. 14&

מקיאטו קצר / ארוך / כפול  ..................................... 9 / 11&           שוקו חם .................................................................................. 15& 
קפוצ'ינו קטן / גדול במאג / זכוכית ....................... 12 / 15&           אפוגטו – גלידת וניל משובחת ושוט אספרסו .............. 13&
תה במבחר טעמים................................................................ 9&                שוקוצ'ינו - שוקו חם עם מנת אספרסו וקצפת ............ 18&  
קפה שחור ............................................................................... 8&                סיידר תפוחים חם ................................................................. 18&
אמריקנו .................................................................................. 12&               צ'אי לאטה .............................................................................. 17&

נס קפה .................................................................................. 10&               

ליד הקפה
בראוניס ................................................................................... 15&               3 כדורי שוקולד בציפוי קוקוס  ........................................ 13&
5 עוגיות הבית ....................................................................... 14&           3 אלפחורס ............................................................................. 13& 

3 כדורי תמרים ואגוזים ...................................................... 14&           

קינוחים  
מבחר עוגות - שאל את המלצר .................................................................................................................................................................... 34&

בירות, יינות ושתיה חריפה
בירות בבקבוק - גולדסטאר / הייניקן / מכבי/  טובורג / סטלה / ווינשטפן / שנדי ......................................................................... 24&               
כוס יין אדום / לבן הר חרמון .......................................................................................................................................................................... 29&          
הר חרמון אדום / לבן 750 מ"ל  ..................................................................................................................................................................... 78&           
מרטיני ביאנקו / מרטיני רוסו / וויסקי גיי אנד בי / וודקה פינלנדיה / וודקה אבסולוט / ג'ין / עראק / פניקס........................ 28& 
מוחיטו - בקארדי רום, מיץ לימון, סוכר חום, נענע טרייה ...................................................................................................................... 36&
שיבאס/ בלק לייבל ........................................................................................................................................................................................... 44&          


