
קפה
9 אספרסו קצר / ארוך 

11 אספרסו כפול 

14  12 קפוצ׳ינו 

17 קפוצ׳ינו קר 

12 אמריקנו 

14 אמריקנו קר 

10 טורקיש קפה 

9 מקיאטו 

11 מקיאטו כפול 

18  16 אייס קפה 

5 תוספת קצפת 

מאפי בוקרקטן / גדול
14 קרואסון חמאה / שוקולד 

17 קרואסון שקדים / פיסטוק 

14 דניש קינמון 

17 דניש גבינה 

12 מקלות פילו 

12 בראוניז קרמל 

10 אלפחורס 

12 עוגה אישית ללא גלוטן 

32 בורקס טורקי 
תפו״א/ תרד וגבינה / גבינה

מוגש עם ביצה קשה, רסק עגבניות, זיתים וטחינה

סמבוסק
19 פטריות 

19 בולגרית 

 19 פיצה 

 21 סמבוסק הבית 

שתייה חמה
10 תה נענע 

17 צ׳אי לאטה 

17 שוקולטה חמה 

17 מוקוצ׳ינו 

17 סיידר חם 

18 סחלב חם 

19 משקה ג׳ינג׳ר חם 

מיצים
11 לימונדה 

18 תפוזים 

18 תפוגזר 

14 גזר 

22 שייק פירות 

שתייה קלה
9 מים מינרלים 

12 מים בטעמים 

11 זירו    / קולה

11 זירו     ספרייט 

11 פאנטה    

26  13 פלגרינו 

13 פלגרינו בטעמים 

12 שוופס בטעמים 

26  13 פרייה 

13 נסטי אפרסק 

14 תה קר אריזונה 

קטן / גדול



ארוחת בוקר
 52 ארוחת הבוקר 

2 ביצים לבחירה )עין, מקושקשת, חביתה(, סלט ירקות, 
סלט טונה, גבינת שמנת וסלט אבוקדו. סלסלת לחם, מיני מאפה מתוק, 

שתייה חמה לבחירה )תפוזים/לימונדה תוספת 7 ₪(

 52 שקשוקה 
מטבוחה אמיתית, 2 ביצים, טחינה וירקות טריים, מיני באגט

ניתן להחליף בארוחת הבוקר את הביצים 
בבורקס טורקי בתוספת 12 ₪ 

סנדוויצ׳ים 
29 חביתה — לחם דגנים / באגט 

איולי שום / שמנת, חסה, עגבניה ומלפפון חמוץ

29 טונה — קסטן חום / בגט 
סלט טונה )תירס, מיונז, בצל ירוק(, חסה ועגבנייה

33 סלמון — בייגל  / באגט 
סלמון, בצל ירוק ופלפל חריף, עגבנייה וגבינת שמנת

29 אבוקדו — לחם דגנים  /  באגט 
אבוקדו, ביצה קשה ועגבנייה

29 סלט ביצים — קסטן  /  באגט 
בצל מטוגן, שום קונפי, בצל ירוק, מלפפון חמוץ, עגבנייה וחסה

29 בייגל בולגרית  

29 בייגל שמנת 

35 הסנדוויץ׳ של דוד ויוסף  

מיני סנדוויץ׳ —  מיני לחמניות
סלמון

20 שמנת, עגבניה ובצל ירוק 

מוצרלה
20 בזיליקום, פסטו זיתים ועגבניה מיובשת 

אבוקדו
15 טחינה, מלפפון חמוץ ועגבניה 

טונה
15 סלט טונה, חסה, עגבניה ומלפפון חמוץ 

סלט ביצים
15 בצל מטוגן, שום קונפי, בצל ירוק, מלפפון חמוץ, עגבנייה וחסה 

בייגל טוסט 
29 בייגל טוסט בהרכבה עצמית 

מרקים 
29 מגוון מרקים 

סלטים
39 בר סלטים בהרכבה עצמית 



בשרים במשקל
75 מיאמי ריבס 200 גר'  

175 סינטה 350 גר'  

169 צלעות טלה 300 גר'  

152 פילה בקר 200 גר'  

159 אנטריקוט 300 גר'  

פותחים שולחן
12 טחינה לבנה  

10 קולסלאו  

14 מטבוחה דויד ויוסף  

18 צ'יפס  

25 חומוס גרגרים  

44 חציל שרוף, טחינה ודבש 

48 סלט קצוץ 

15 צלחת חריף 

בשרים בצלחת
מינימום 2 סוגי בשר לצלחת:

35 קבב  

35 פרגית  

49 נתח קצבים  

35 מרגז  

32 כבד עוף  

27 לבבות עוף 

89 כבד אווז 

85 שקדי עגל 

45 שניצל 

55 סלט שווארמה 
פרגית על האש, חסה קיסר ואייסברג, כרוב לבן, 

בצל שרוף, שקדים קלויים וטחינה גלמית

45 חזה עוף על הגריל 

שתייה קלה
13 קולה /זירו/ד. ספרייט/ענבים/פאנטה 

 10 מים מנרלים / סודה 

26 פלגרינו גדול / אקווה פנה 

28 מלבי  

בירה
30 הייניקן מהחבית 

28 קורונה בקבוק 

יין
38 גוורצטרמינר ירדן בקבוק  129 

48  189 קברנה ירדן בקבוק 

175 שרדונה קצרין 

215   C קסטל

215 שאבלי כשר 

תוספות לצלחת
ירקות בגריל / אורז  

המנה מגיעה עם פיתות / טחינה / עמבה





 T.A בשרים בצלחת
תוספת 10 ₪ לכל מנת בשר

מגיע עם ירקות בגריל או אורז לבחירה

בשרים בפיתה
35 כבד עוף 

39 קבב  

39 פרגית  

39 מרגז חריפות  

39 לבבות עוף  

54 סטייק בפיתה 

52 נתח קצבים  

85 כבד אווז  

75 שקדי עגל 

35 שניצל 

שתייה קלה
13 קולה /קולה  זירו 

13  ד.ספרייט 

13 ענבים 

13 פאנטה 

 10 מים מנרלים / סודה 

26 פלגרינו גדול / אקווה פנה 

בירה
30 הייניקן מהחבית 

28 קורונה בקבוק 

תוספות לפיתה

טחינה / עמבה / אריסה / חומוס / סלט ירקות / 

 מלפפון חמוץ / חציל מרוקאי / משוויה / ירקות שרופים
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