
מג‘דרה | תבשיל אורז ועדשים עם כרובית אפויה, פלחי 
עגבניות, פטרוזיליה וטחינה גולמית

סלט פריקה חם | פריקה, עדשים, בצל סגול, שעועית ירוקה, 
עגבניות שרי, פטרוזיליה, חמוציות, טחינה גולמית, לימון ופיסטוק קלוי

פד תאי     | אטריות אורז מוקפצות בסויה, צ׳ילי,
עגבניות שרי, ג‘ינג׳ר, ברוקולי, שעועית ירוקה, נבטים, 

כוסברה וקשיו

מסאמן ירקות | דלעת וזוקיני צלויים ברוטב מבושם 
בתבלינים חמים, מוגש על מצע אורז לבן, עלי כוסברה וקשיו

Vegetarian / Vegan

פיש בורגר     | קציצת בורי בלחמניה עם ממרח איולי, 
עגבניה, עלי בייבי ובצל סגול, בתוספת קוביות צ‘יפס

קיש ברוקולי וגבינות | מוגש עם ציזיקי וסלט ירוק

שקשוקה עגבניות      | שתי ביצים ברוטב עגבניות
עם גבינת טולום, סלט קצוץ, טחינה ומיני חלה

קציצות כרישה ביתיות | על פתיתים מוקפצים בחמאה, 
פרמז׳ן ופטרוזיליה, מוגש עם ציזיקי 

באטר חלומי | תבשיל על בסיס חמאה, עגבניות ותבלינים 
הודיים מוגש על מצע אורז לבן, עלי כוסברה, נענע ובצל ירוק  

ניוקי כמהין | שמנת, שרדונה, אפונת גינה ופרמז'ן

פטוצ'יני פסטו | שמנת, חציל בלאדי, פטה ושומשום

פסטונאטי פוטנסקה     | רוטב עגבניות פיקנטי,
שום קונפי, זיתי קלמטה ואנשובי

לינגוויני אליו אי אוליו      | שמן זית, שעועית ירוקה, שום 
קונפי, זיתי קלמטה, פלפל שאטה, פטרוזיליה ופרמז‘ן

רביולי גבינות | על קרם עגבניות, פיסטוק קלוי,
בלסמי מצומצם, בזיליקום, מוצרלה באפלו ופרמז‘ן

טורטליני גבינות | על קרם שמנת, ציר סלק, שרדונה,

תרד ופרמז‘ן

₪58

₪58

₪62

₪59

₪58

₪52

₪28

₪26

₪26

₪26

₪26

₪26

₪29

₪28

₪82

סלט קיסר | חסה רומית, לבבות ארטישוק, עגבניות שרי,
קרוטונים ופרמז'ן ברוטב קיסר

סלט ניסואז | שעועית ירוקה, סלט טונה, סלט תפו"א רוסי, 
אנשובי, עלי בייבי,  בצל סגול, זיתי קלמטה וביצה קשה

קפרזה טונה | פרוסות עגבניה, סלט טונה, בצל סגול, 
בזיליקום, פניני בלסמי, מוצרלה באפלו, שמן זית ובלסמי מצומצם

סלט קינואה | קינואה, עגבניה, מלפפון, עשבי תיבול, אגס,  
חמוציות, צימוקים, אגוזים, גבינת חלומי חמה וטחינה גולמית

סלט יווני | עגבניה, עגבניות שרי, מלפפון, בצל סגול, זיתי קלמטה, 

צנונית, פטרוזיליה, קוביית פטה, אורגנו וקרוטונים

סלט ישראלי קצוץ | עגבניה, מלפפון, בצל סגול, 

פטרוזיליה, גרידת לימון, גרעיני חמניה, וטחינה גולמית

ארנצ׳יני גבינות על רוטב באטר הודי

קציצות כרישה על שמנת חמוצה

ברוסקטה עם ממרח ארטישוק ושמן כמהין

ברוסקטה הרינג עם שמנת, בצל סגול ופלפל חלפיניו

עלי גפן על ציזיקי

קרפצ'יו סלק עם גבינה כחולה וקשיו

קרפצ'יו חציל עם טחינה גולמית, סילאן, פיסטוק,
ורדים ועירית

בייבי קפרזה | קרעי מוצרלה בפאלו, עגבניות שרי,
בלסמי מצומצם ופסטו

₪72

₪62

₪62

₪66

₪64

₪62

₪59

₪69

₪72

₪69

₪69

₪72

₪72

₪64

₪62

₪34
₪56
₪64
₪64
₪64

פוקאצ‘ה עם עשבי תיבול ושום קונפי 
לצד שמן זית עם בלסמי מצומצם וסלסת עגבניות

פיצה מרגריטה
פיצה ארטישוק ואנשובי

פיצה כמהין
פיצה ביאנקה

Pizza

12 :00-16 :00 -ה‘  א‘
ר המנה העיקרית: במחי

 מנה ראשונה סלט ירוק / קצוץ / עלי גפן
שתיה חמה/ מיץ טבעי לבחירה 

שתיה קלה - ₪4

Lunch Deal

4 מנות  ”עסקית קטנות“ - 

42

9

6 &

מצע

שרדונה



קרואסון עין
גבינת שמנת, ביצת עין, מיץ טבעי/שתיה חמה

F r e n c h  To a s t פרנץ' טוסט |  
מוגש עם פירות העונה, שוקולד נוטלה, שמנת 

חמוצה, ריבה, מיץ טבעי/ שתיה חמה

בורקס של שבת בבוקר
בורקס גבינה/תפו"א, ביצה קשה, סחוג, סלסת 

עגבניות, קורנישון, מיץ טבעי/שתיה חמה

Sandwiches
כריך שלם מוגש בליווי סלט ירוק

כריך סלק |
סלק פרוס, גבינה כחולה, אגוזי מלך, פרוסות אגסים, 

חמאה ועלי בייבי

כריך סקורדליה |
ממרח סקורדליה, כרובית אפויה, מלפפון ובצל ירוק

ג'בטה טוניסאית |
פלפל צ'ומה פיקנטי, לימון כבוש, סלט טונה, זיתי קלמטה, 

תפו"א, ביצה קשה ופטרוזיליה

בייגל שוק |
טוסט עם גבינת שמנת, גבינה צהובה, רוטב פיצה, ביצה קשה 

וזעתר מוגש עם ציזיקי

קלאב סלמון |
שלוש קומות של לחם לבן, סלמון מעושן, גבינת שמנת, 

צלפים, עגבניה, בצל סגול ועלי בייבי

סנדויץ' חביתה |
גבינת שמנת, עגבניה ועלי בייבי

₪49/30

₪52/32

₪49

₪48

₪56

₪44/28

Pastries

קרואסון חמאה/שוקולד/קינמון/ שקדים/גבינה/בריוש

קראנץ׳ שוקולד

עוגת גזר / עם קרם לימון

עוגיות | אלפחורס,  צ׳אנק שוקולד,
גרנולה, מעמול תמרים

בראוניז

מקרונים (1 יח‘ / 3 יח‘)

כדור שוקולד 

₪16

₪18

₪22/18

₪10

₪16

₪16/6

₪6

₪66

₪64

₪42

₪66

₪62

₪62

₪48

₪48

₪42

בוקר בקטנה
ביצה אחת לבחירה, סלט קצוץ ,סלט טונה, גבינת 

₪42שמנת, לחם דגנים, מיץ טבעי/שתיה חמה

תוספות לארוחת בוקר:
פטה / פטריות/ גבנ“צ  ₪5 | סלמון מעושן ₪8 | שתיה קלה ₪4

₪25

₪25

₪32

קיר רויאל

מימוזה

אפרול שפריץ

E g g s  B e n e d i c t אגס בנדיקט | 
ביצים עלומות מונחות על לחם קלוי, סלמון מעושן ותרד בקרם 

שמנת לימוני עם נגיעות חרדל, סלט ירוק, מיץ טבעי/שתיה חמה

בוקר רוסי | גרבדלקס
סלמון בכבישה ביתית על סלט תפו“א רוסי לצד שמנת חמוצה,

ביצה קשה, צנימים, מיץ טבעי/שתיה חמה

ראגו פטריות
ביצי עין רכות על מצע תבשיל פטריות, מוגש עם לחם דגנים, 

צלחת ירקות פרוסים, מיץ טבעי/שתיה חמה

קפה ומאפה

מיני כריך וקפה | חביתה/טונה/סלמון

₪24/22

₪26/24

ארוחת בוקר קלאסית / זוגית
שתי ביצים לבחירה, סלט קצוץ, גבינת שמנת, סלט טונה,      

סלסת עגבניות, פטה, מבחר לחמים, חמאה, ריבה,שוקולד נוטלה, 
מיץ טבעי ושתיה חמה

שקשוקה עגבניות
שתי ביצים ברוטב עגבניות עם גבינת טולום,

₪62סלט קצוץ, טחינה, מיני חלה, מיץ טבעי/ שתיה חמה
₪120/66

C r o q u e  M a d a m e קרוק מאדאם | 
ביצת עין מונחת על לחם קלוי, סלמון מעושן, אמנטל ורוטב 

מורניי, סלט ירוק, מיץ טבעי/שתיה חמה

שקשוקה תרד
שתי ביצים ברוטב בשמל עשיר, תרד, גבינת קשקבל 

ופרמזן, סלט קצוץ, טחינה, מיני חלה, מיץ טבעי/שתיה חמה

   Breakfast

Morning Cocktails

סלט פירות טריים |
מוגש על יוגורט/קרם קוקוס וצ‘יה עם גרנולה וסילאן,

מיץ טבעי/ שתיה חמה

)(


