
TAKE ME HOME
י ת ו א ו  ח ק

35homemade cookiesעוגיות

26homemade granolaגרנולה

22breadsלחמים

15fresh pastryמאפים טריים

 MORNING COK TAIL S
ר ק ו ב ל  ש ם  י ל י י ט ק ו ק
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 spritzשפריץ

bellini Gבליני ג'י 

mimosaמימוזה 

kir royaleקיר רויאל

DRINKS
ה י ת SOMTHING SWEETש

ר ק ו לב ק  ו ת מ

36cheesecakeעוגת גבינה ופירורים

37tiramisuטירמיסו

פרנץ טוסט נוטלה, בננות 
מקורמלות וקרם פרש

43nutella french toast

קוראסון ממולא קרם 
מסקרפונה ותותים

26sweet croissant

ברוסקטת הפתעה
הברוסקטה הביתית שלנו משתנה כל הזמן,

שאל את המלצר

  32

מוזלי מורנינג
הגרנולה שלנו, יוגורט צאן, סלט פירות טריים וזרעי צ’יה

 38

קוראסון עין
קוראסון חמאה טרי, גבינת שמנת, עגבנייה וביצת עין

 38

מקושקשת מוקצפת
ביצים טרופות נחות על טוסט נלסון ומחית כמהין 

  39

בוקר שוק 
מאפה בצק פילו ממולא בגבינות ריקוטה ובולגרית.

עם ביצה קשה, רסק וסחוג בייתי

 49

קלאסיק ג'י
ביצה איך שתרצו, סלט שוק, מטבלים של בוקר, סלסלת 

לחמים, חמאה וקונפיטורה, וכוס שתיה חמה או קרה 
לבחירתך

 63

ג'י זוגי מפנק 
2 ביצים איך שתרצו, סלט שוק, מטבלים של בוקר, סלסלת 
לחמים, חמאה וקונפיטורה, ו-2 כוסות שתיה חמה או קרה 

לבחירתכם

 120

וב ט ר  ק ו ב

 MORNING DILIGHT

SIDE
ד צ ב

15
bread &butterלחם וחמאה

:two eggsשתי ביצים:

scrambledמקושקשת

omeletteחביתה

friedעין

smoked salmonסלמון מעושן

תפוזים /
לימונדה

14orange juice / 
lemonade

16carrot juiceמיץ גזר טרי

משקאות מוזגים / 
מינרלים קטן

13sodas / 
mineral water 

/ 23san pellegrinoסן פלגרינו / מינרלים
mineral water

אספרסו / אספרסו 
כפול

10/12espresso / 
double espresso

 13/15cappuccino /largeקפוצ'ינו / קפוצינו גדול
cappuccino

אמריקנו /
אמריקנו גדול

11/13americano /
large americano

 / 10/12machiatoמקיאטו / מקיאטו כפול
double machiato

 / 15/18ice coffeקפה קר / אמריקנו קר
ice americano

13hot chocolateשוקו חם

 / assorted tea 12/14מבחר תה / תה קר
 cold tea

ג׳י קונטיננטל
מאפים ולחמים מהקונדיטוריה שלנו, חמאה, 

קונפיטורה ושוקולד למריחה

קרש גבינות38
גבינות משק,פירות טריים, ריבת הבית ולחם 

אגוזים 

46

שקשוקה
ביצים בתבשיל ביתי של עגבניות ופלפלים, בליווי חלה 

ביתית לוהטת מהתנור

 52

טוסט גאודה 
טוסט מלחם קסטן בייתי ,גבינת גאודה וירקות חתוכים גס

 57

פרנץ טוסט סלמון 
סלמון מעושן, קרם פרש וביצה רכה על מצע של לחם 

בריוש

  57

קיש משתנה
קיש תוצרת בית מלווה בירקות חתוכים

  45

סלט שוק
מבחר ירקות העונה אשר נבחרו בקפידה, חתוכים גס, 

גבינת פטה. בתיבול שמן זעתר, מלח ולימון 

  48

תוספת לסלט שוק - טונה 5  ביצה קשה 3 

סלט עלים
עליי בייבי ג'אם, רוקט, פרי העונה, אגוזי מלך קלויים, 

גרעיני חמנייה וקרעי גבינת מוצרלה. בליווי ויניגרט חרדל 
דבש 

 52

סלט בוראטה 
בוראטה עסיסית מונחת על מבחר עגבניות ובזיליקום, 

פסטו אגוזים בניחוח נאפולי

54
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