חטיפי כריספי פיש בציפוי טמפורה
חציל בטחינה חציל קלוי על מצע טחינה וזילוף בלסמי

    

₪18

סלט שורשים קטן						
							
סלסלת לחמים
							
מרק היום

₪17
₪17
₪16
₪25

				
 3מנות קטנות ומטריפות לבחירה

₪46

שניצל עוף בציפוי פריך מוגש עם סלט שורשים
לבחירה :פירה/פרנצ' פרייז /אורז/סלט    .
       ₪ 64
פרגית ברוטב צ'ימיצ'ורי מוגש עם סלט שורשים
לבחירה :פירה/פרנצ' פרייז /אורז/סלט      .
פיש אנד צ'יפס  נתחי קט פיש בציפוי פריך על מצע של פרנצ' פרייז בליווי איולי שום₪ 49 .
       ₪ 56
רביולי בטטה ברוטב רוזה.
טליאטלה פטריות מוקפצת עם פטריות שמפיניון ,שמן כמהין ,שום ,חמאה ,פטרוזיליה₪ 51   .
פילה סלמון אפוי מוגש עם סלט שורשים אישי
       ₪ 64
לבחירה :פירה/פרנצ' פרייז /אורז/סלט       
       ₪ 52

₪42
סנדוויץ' וופל אבוקדו אבוקדו ,ביצה קשה ,עגבניה ,חסה.
₪44
סנדוויץ' וופל אנטיפסטי פסטו ,ירוקות קלויים וגבינת פטה.
וופל של בוקר וופלים חמים ,פטריות קצוצות בשמן כמהין ,גבינה נמסה וביצת עין מעל₪48 .
₪49
וופל אנגלי וופלים חמים ,נקניקיית עגל צלויה ,בצל מטוגן ,מוגש עם ביצת עין מעל  .

סושי סנדוויץ עוף טורטיה מגולגלת בממרח אבוקדו ,איולי צ'ילי ,עגבניה וחסה.
מוגש עם פרנצ' פרייז/סלט.
סושי סנדוויץ אבוקדו וביצה קשה עשוי מטורטיה ,איולי צ'ילי ,עגבניה וחסה.
מוגש עם פרנצ' פרייז/סלט.
הכריכים מוגשים בג'בטה  /דגנים עם תוספת לבחירה  :פרנצ' פרייז  /סלט ירוק
חביתה איולי צ'ילי ,עגבנייה ,חסה ובצל סגול.
סביח טחינה ,חציל קלוי ,עגבנייה ,ביצה קשה ,בצל ירוק.
בריאות פסטו ,ירוקות קלויים ,גבינת פטה.
טונה סלט טונה ,איולי צ'ילי ,עגבניה ,חסה ובצל.
עוף איולי צ'ילי ,ממרח עגבניות ,זוקיני צלוי.

       ₪49
       ₪42
₪44
₪44
₪48
₪46
₪49

                                 ₪ 106 / ₪ 59
ארוחת בוקר אישית/זוגית                          
יוגורט עם גרנולה ושוקולד חלב ,סלט ירקות קצוץ ,טאפאסים של בוקר שוקולד טהור נמס
למריחה ,סלסלת לחמים ומאפים ,ביצים לפי בחירה.
מוגש עם  2משקאות לבחירתך :שוקולה /קפה /מיץ פירות.
תוספות לארוחת בוקר :₪ 8
פריטטה בתנור עם תפוח אדמה,עגבניה ,בצל ,פטרוזיליה וחציל.
אומלט של ירקות גינה עם פטרוזיליה ,נענע ,בצל ירוק ,פטריות וגבינת פטה.
אומלט מקסיקני עם פלפל בצבעים ,פטריות ,עגבניה פטרוזיליה וגבינת מנצ'גו.
שקשוקה של סלסת עגבניות מוגש עם סלסלת לחמים ,סלט ירקות קצוץ וחמאה₪ 54   .
        
  
מוגש עם משקה לבחירתך :שוקולה /קפה /מיץ פירות      .

סלט יווני מלפפון ,עגבנייה ,גבינת פטה עם זיתי קלמטה ,בצל סגול וזעתר
ברוטב שמן זית ולימון.
סלט שורשים פילה עוף עם שברי בוטנים קלויים ,רצועות גזר ,קולורבי,
כרוב אדום ולבן ,סלק ,זוקיני ברוטב בזיליקום.
(תוספת סלמון במקום פילה עוף  )₪ 5
סלט פטוש מלפפון ,עגבניה ,בצל סגול ,טחינה ביתית,פטרוזיליה ,קרוטונים.
תוספת לסלט  -זוג בגטונים של מקס .₪ 6

      ₪ 46
      ₪ 54
      
     ₪ 44

       ₪ 32
קערת יוגורט עם גרנולה ,דבש ,שברי שוקולד חלב ופירות טריים.
        
עם משקה לבחירתך :שוקולה /קפה  /מיץ פירות.
סלסלת מאפים עם ממרח שוקולד נמס ,חמאה ,קונפיטורה וטאפסים של בוקר₪ 39        .
       
עם משקה לבחירתך :שוקולה /קפה /מיץ פירות

