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Max Brenner Breakfast Menu

MAX’S BREAKFAST MENU
MAX MORNING
ארוחת הבוקר הזוגית האהובה על מקס 149 ...

ביצים לבחירה ,סלט ירקות קצוץ ,סלסלת לחמים עשירה עם מאפים מיוחדים מהמאפייה של מקס,
מגוון עשיר של טאפסים :שמנת פסטו ,קרם חצילים ,לבנה עם שמן זית וזעתר,
סלט טונה ,סלט אבוקדו ,טחינה ,חמאה ושוקולד טהור נמס למריחה וליקוק
ארוחת הבוקר הזוגית מוגשת ע מנה מתוקה לבחירה :פנקייקס של בוקר/וופל בננה ספליט/קרפ קראמבל מסקרפונה
ו 4-משקאות לבחירה :שוקולה/קפה/מי תפוזי /לימונדה

MORNING WAFFLES

וופלי חמי וטריי של בוקר העשויי מבטטה
ומוגשי ע משקה ח /קל לבחירה:
וופל בטטה ותרד 56 ...
תרד בשמנת ,קציפת גבינת פטה ,בטטה קריספית
ושמנת חמוצה
וופל בטטה ופטריות 56 ...
פטריות ובצל מוקפצים ,ערמונים,
קציפת גבינת פטה ושמנת חמוצה
וופל של בוקר 56 ...
שני וופלים העשויים מבטטה עם פטריות בשמנת,
בצל מטוגן ,ביצת עין מעל וסלט ירוק

WAFFLE TOAST

טוסט בסטייל של מקס העשוי משני וופלי
ומוגש ע קר פרש ,סלט ומשקה ח /קל לבחירה:
וופל טוסט סיציליאני56 ...
רוטב עגבניות טריות ,בזיליקום ,זיתי קלמטה,
גבינת גאודה ,מוצרלה ופרמז'ן
וופל טוסט פטריות 56 ...
גבינת צ'דר ,פטריות ,בצל ופרמז'ן
וופל טוסט גבינות 52 ...
פסטו ,מוצרלה ,פטה ,שמנת ופרמז‘ן

Morning Relax

Fresh Salads

שקשוקה ירוקה 64 ...
עם תרד בשמנת ,גבינת מוצרלה ,גבינת פטה ובצל.
מוגשת עם סלסלת לחמים ,סלט ירקות קצוץ ,חמאה
ועם משקה לבחירה :שוקולה/קפה/מיץ תפוזים/לימונדה
שקשוקה של סלסת עגבניות על מחבת לוהטת 59 ...
מוגשת עם סלסלת לחמים ,סלט ירקות קצוץ ,חמאה
ועם משקה לבחירה :שוקולה/קפה/מיץ תפוזים/לימונדה
תוספות מיוחדות לשקשוקה 5 ...
גבינת פטה/גבינת חלומי/חצילים

סלט בריאות 54 ...
בורגול ,עדשים שחורות ,פטריות ובצל מוקפצים ,פלפלים,
בטטה צלויה ,בצל ירוק ,נענע ,פטרוזיליה ,בזיליקום ,חמוציות,
שקדים קלויים ,טחינה גלילית ברוטב שמן זית
והרבה לימון סחוט
סלט חלומי קריספי 59 ...
מיקס חסות ,עגבניות ,מלפפונים ,גזר ,צנונית ,בצל סגול ,בצל
ירוק ,פטרוזיליה ,קוביות גבינת חלומי קריספיות ,תערובת של
אגוזים וגרעינים קלויים ברוטב שמן זית ולימון

SWEET BREAKFAST

ארוחת בוקר קלאסית אישית/זוגית 122/69 ...
ביצים לבחירה ,סלט ירקות קצוץ ,סלסלת לחמים עשירה
עם מאפים מיוחדים מהמאפייה של מקס,
מגוון עשיר של טאפסים וממרחים מיוחדים,
חמאה ושוקולד טהור נמס למריחה וליקוק.
מוגשת עם  2משקאות לסועד:
שוקולה/קפה/מיץ תפוזים/לימונדה
האומלטי המיוחדי של מקס המשדרגי את
החביתה של ארוחת הבוקר )בתוספת :(₪ 9
אומלט מקסיקני עם פלפלים בצבעים ,פטריות ,עגבנייה,
פטרוזיליה וגבינת מוצרלה
פריטטה בתנור עם תפוח אדמה ,עגבנייה ,בצל ,פטרוזיליה וחצילים
אומלט של ירקות גינה עם פטרוזיליה ,בצל ירוק,
פטריות וגבינת פטה
פינוקי שכי לפתוח אית את הבוקר!
אומלט צרפתי עם תרד בשמנת ,גבינת מוצרלה ובצל
מוגשי ע משקה לבחירה :שוקולה/קפה/מי תפוזי /לימונדה
מיני כרי  /בגט צרפתי אבוקדו וביצה/טונה/חביתה 28 / 22 ...
בראוניז פאדג‘ שוקולד 23 ...
מיני עוגת שמרי של שוקולד 23 ...
מימוזה/קיר רויאל/קאווה 15 ...
ארוחות בוקר מתוקות המוגשות ע משקה לבחירה:
שוקולה/קפה/מי תפוזי /לימונדה
פנקייקס של בוקר 49 ...
 3פנקייקים חמים עם שברי שוקולד חלב ולבן נמסים
ושוקולד חם ששופכים מעל
וופל בננה ספליט 49 ...
וופלים עם בננות מקורמלות ,קצפת ,גלידת קרם וניל,
כדורי וופל שוקולד קראנצ'י ושוקולד חם ששופכים מעל
קרפ קראמבל מסקרפונה ושוקולד לב 49 ...
שוקולד לבן נמס ,קראמבל עוגיות ,קרם מסקרפונה,
גלידת קרם וניל ושוקולד חם ששופכים מעל

MAX SNAX

Morning Cocktails

תוספת לארוחת הבוקר

המומלצים של מקס
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מנה טבעונית

