
menu

H a ve  a  B re a k



62 ................................................................................................ GF  Eggs סקרמבל 
מקושקשת רכה ואוורירית עם שמנת, חמאה ופרמזן לצד בייקון טלה, סלט עגבניות 

ופלפל חריף, מוגש עם לחם פן דה מי קלוי 
 קרואסון סלמון ועלומה ....................................................................................... 65

קרואסון חמאה מפנק, במילוי גבינת קרים צ'יז, סלמון מעושן, ביצה עלומה, רוטב 
הולנדייז ועליי רוקט פריכים. מוגש עם סלט אישי

 Eggs Benedict פלורנטין....................................................................................... 73
 לחם בריוש קלוי בתנור אבן, ביצים עלומות, תרד חלוט ברוטב שמנת, סלמון

מעושן, רוטב הולנדייז ומיקרו אפונה. מוגש עם סלט אישי
67 ..................................................................................  Eggs Benedict בייקון טלה

 לחם בריוש קלוי בתנור אבן, ביצים עלומות, בייקון טלה, רוטב הולנדייז
ומיקרו אפונה. מוגש עם סלט אישי

  58 ...................................................................................... GF VO  שקשוקה מנדרין 
2 ביצים בתבשיל עגבניות, בצל ופלפלים ביתי. מוגש עם סלט אישי, טחינה ולחם חם
6 ..............  תוספות: פטה / פטריות / חציל קלוי / זיתים / מוצרלה /פלפלים חריפים
בייקון טלה / צ׳וריסוס...................................................................................................... 15

- פינוקי בוקר -

Good Morning
על הבוקר

קפה ומאפה............................................ 29/27

18 ................................................... מאפה בוקר

 קרואסון חמאה / בראוניז /
18 ......................................................... עוגת גזר

כריכון וקפה של בוקר............................. 36
אומלט ירוקים, שמנת, פסטו, עגבניה וחסה  •

ממרח טונה, ביצה קשה, עגבניה וחסה  •
 מוזלי ................................................................. 36

 גרנולה פריכה, פירות יער, פירות
טריים, סילאן, שקדים ויוגורט קטיפתי

 בוקר חוף יחיד........................................................................................................... 74
ביצים איך שאוהבים, סלט אישי, גבינת שמנת, ממרח טונה אמריקאי, קונפיטורת 
הבית, ממרח פטה וכרישה, לאבנה עם אגוזים, מטבל כרובית צלויה ותרד, ממרח 

שום זעתר, לחם, חמאה, קפה או מיץ סחוט טרי

 בוקר חוף מפנק לשניים......................................................................................139
ביצים איך שאוהבים, סלט אישי, גבינת שמנת, ממרח טונה אמריקאי, קונפיטורת 

הבית, ממרח פטה וכרישה, קפרזה קונפי עגבניות, לאבנה עם אגוזים, מטבל כרובית 
צלויה ותרד, ממרח שום זעתר, לחם, חמאה, עוגת גזר ביתית, קפה ומיץ סחוט טרי

 תוספות לביצים - 2 לבחירה ללא תשלום:
בצל / עשבי תיבול / פטריות / עגבניות / חצילים / פלפלים 

6 ................................................................... תוספת גבינת מוצרלה / פטה / בייקון טלה
ניתן להחליף לביצים עלומות............................................................................................. 5

74 ............................................................................................................. VF  בוקר עיג'ה 
 חביתת עיג'ה עם מוצרלה טבעונית, תרד ועשבי תבלין טריים, מוגשת עם סלט
 אישי לבחירה, ממרח שום, חציל עם טחינה, מטבל כרובית צלויה ותרד, מטבל

פסטו, עגבניות ושום קונפי, לחם, קפה או מיץ סחוט טרי

- ארוחות הבוקר שלנו -

כל מנות הבוקר מוגשות עד השעה 12:00



GF אופציה ללא גלוטן   מנה חריפה VO מנה שניתן להפוך לטבעונית בשינוי קל   VF מנה טבעונית    

*המנות המצויינות אינן מכילות גלוטן, אך קיים חשש להמצאות גלוטן עקב סביבת העבודה

התמונות בתפריט להמחשה בלבד

64 ........................................................................................................................ VO  קינואה 
 קינואה לבנה, עגבניות טריות, פטרוזיליה ורוקט קצוצים, שברי שקדים קלויים

ונבטי חמנייה, מתובלים בקראמבל פטה עיזים, רכז רימונים ושמן צ'ילי

71 ............................................................................................................................. GF  קיסר 
חסה פריכה, בצל סגול, קרוטונים, ביצה קשה, רצועות עוף, פרמזן ורוטב קיסר

68 ..........................................................................................................  קריספי טורטיה
 טוסט טורטיה מוצרלה ופסטו על מיקס עלים פריכים, נבטים, גזר, מלפפון,

עגבניות שרי, פלפל אדום, צנונית ובצל סגול ברוטב ויניגרט תמרים, גבינת פטה 
ואגוזים קלויים. )מוגש ללא לחם(

72 .............................................................................................................  חלומי פטריות
גבינת חלומי פריכה עם פטריות מוקפצות ברוטב טריאקי עדין על סלט שוק עשיר, 

תערוב חסות, עגבניה, מלפפון, גזר, צנון, בצל סגול בתיבול שמן זית, לימון ואגוזי מלך

62 ............................................................................................................... GF VO  ים תיכוני 
תערובת חסות, עגבניה, מלפפון, עגבניות שרי, פלפלים, זיתי קלמטה, בצל סגול 

וצנונית, פטה יוונית בתיבול שמן זית לימון, פטרוזיליה וזעתר 

הסלטים מוגשים עם פרעצל או רוסטיק כפרי

Salads

שניצלונים וצ'יפס

 טוסט ילדים
גבינה צהובה, פרוסות עגבניה ומלפפון

פסטה עם רוטב עגבניות / שמנת

פיצה ילדים

מנות ילדים 

 כולל משקה לבחירה:
לימונדה / תפוזים / ענבים / שוקו

- ₪ 39 -

עד גיל 12

all day long



GF אופציה ללא גלוטן   מנה חריפה VO מנה שניתן להפוך לטבעונית בשינוי קל   VF מנה טבעונית    

 36 ............................................................................................................ VF  פוקאצ׳ה 
שמן זית, בלסמי, קרם עגבניות, קונפי שום ופסטו בזיליקום

46........................................................................................ GF  לאבנה חריפים 
פלפלים חריפים ושום קונפי על לאבנה מתובלת באורגנו טרי, סילאן ואגוזי מלך

48 ................................................................................ GF VO  סלט שורשים ופטה 
מיקס שורשים, פרי העונה, שקדים קלויים ופטה כבשים בויניגרט הדרים

 48 ...................................................................................... GF VO  קרפצ'יו חציל 
 חצילים שרופים, שמן זית, אורגנו טרי, פלפל חריף, שום קונפי, רכז רימונים,

פטה ועלי רוקט

59 ....................................................................................... GF  קרפצ'ו פילה בקר 
פילה בקר פרוס דק, רכז רימונים, שמן זית, שום קונפי, פרמז׳ן, ארוגולה 

 צ׳וריסוס.................................................................................................................. 56
נקנקיות צ׳וריסוס פרימיום מוגשות עם חרדל דיז'ון וצ׳אטני עגבניות קונפי

 חינקלי...................................................................................................................... 56
 כיסונים גאורגים בעבודת יד, במילוי גבינה מסורתית, מבושלים ברוטב עדין

של עשבי תבלין טריים וחמאה, מוגשים עם קרם פרש ובצל ירוק

- ראשונות -
- נשנושים -

119  ....................................  פלטת גבינות עשירה
גבינות משובחות של קממבר, רוקפור, מטבל פטה 

וכרישה, שמנת, לאבנה אגוזים ועגבניות ושום קונפי. 
מוגש עם לחם חם 

46 ............................. VO  פלטה של ירקות ופטה 
עגבניות שרי, מלפפון, גזר, זיתים, תירס גמדי ופטה 

38 ............................................................... VF אדממה 
 צ'יפס......................................................................... 36
10 ................................................................. תוספת פטה

32 .................................................................. VF  נאצ'וס 
מוגש עם אבוקדו וסלסת פלפלים

36 ..........................................................  חומוס גלילי
מוגש עם, טחינה, חמוצים ופיתות

שניצלונים עם צ'יפס........................................ 68
36 ......................................................................  אבטיח
10 ................................................................. תוספת פטה

54 ................................................................................ GF  בייגל טוסט של כולם 
גבינת אמנטל, גבינת פטה, עגבניה, זיתי קלמטה, שמן זית וזעתר

49 ..................................................................................... GF  בייגל טוסט קלאסי 
גבינת אמנטל, חמאה ועגבניה

 תוספות לטוסט:
 טונה, בצל סגול, פטריות, חציל, גבינת פטה............................................................. 6
15 ......................................................................................... בייקון טלה /סלמון מעושן

52 ......................................................................................................... GF  כריך טונה 
רוסטיק כפרי, ממרח טונה אמריקאי, עגבניה, חסה וביצה קשה

49 .................................................................................................... GF  כריך חביתה 
לחם כפרי, אומלט ירוקים, גבינת שמנת, פסטו, עגבניה, מלפפון וחסה

64 ................................................................................................. GF  פרעצל סלמון 
סלמון מעושן, גבינת שמנת, מלפפון ובצל ירוק

 טורטיה אנטריקוט............................................................................................ 69
אנטריקוט פרוס דק על הפלנצ׳ה, ספייסי מיונז, עגבניה, חסה ובצל קריספי 

 טורטיה עוף........................................................................................................... 66
רצועות עוף , ממרח אבוקדו, סלסה פלפלים ובצל ירוק 

 טורטיה בלקנית.................................................................................................. 56
פסטו, מוצרלה, חציל קלוי, עגבניה, פטה אורגנו טרי 

 הטוסטים, הכריכים והטורטיות
מוגשים עם סלט אישי לבחירה 

Light meal

- טוסטים -

- כריכים -

- טורטיות -



- עיקריות -

Great Food

129 ............................................................ GF  דניס בתנור לבנים 
 דניס שלם אפוי בתנור אבן עם חמאת שום ותבלינים טריים,

מוגש עם צ׳יפס, שעועית ירוקה, ברוקולי ותרד

89 ..........................................................................   GF  סלמון   הבית  
 פילה   סלמון   צרוב,   ברוטב   יין לבן, חמאה ועשבי  תיבול ,  מוגש 

 עם   אורז   מאודה, שעועית   ירוקה, ברוקולי ותרד מוקפצים

89 .................................................................................  פילה סלמון
 פילה סלמון אפוי בתנור, מוגש עם ניוקי בטטה ברוטב שום
 יין לבן, חמאה, מרווה, עגבניות שרי צרובות, תרד ופרמז׳ן

84 .......................................................................  שרימפס קלאסי
 שרימפס, וניוקי בטטה, ברוטב לימוני, שום, חמאה, מרווה,

יין לבן ופטרוזיליה 

 98 ................................................................  פרימוורה פירות ים
 קלמארי ושרימפס ברוטב שמנת, מרווה, שום, יין לבן,

עגבניות שרי ועלי תרד. מוגש עם פוקאצ׳ה

פיש & צ'יפס............................................................................... 79
74 ......................................................................... קלמרי & צ'יפס
74 .................................................................... שרימפס & צ'יפס

149 ..............................................................................................  אנטריקוט
 300 גרם של נתח אנטריקוט מיושן, מוגש עם שעועית ירוקה,

ברוקולי ותרד, מוגש עם רוטב צ'ימיצ'ורי ביתי

 קבבוני טלה............................................................................................. 72
קבבוני טלה מוגשים על אורז, טחינה ופטרוזיליה

 פרגית צ'ימיצ'ורי................................................................................. 72
 סטייק פרגית בתיבול ביתי צרוב על הגריל, מוגש עם צ׳יפס

וצ׳ימיצ׳ורי ביתי

74 ................................................. VO  המבורגר קצבים / ביונד מיט 
220 גרם בשר קצבים משובח / ביונד מיט, לחמניית מחמצת, חסה, 

עגבניה, מלפפון חמוץ, בצל סגול וצ'יפס ליד
 תוספת להמבורגר

6 ........................................................................  בצל מטוגן / פטריות / חציל
 ביצת עין / מוצרלה / גבינה אמנטל............................................................. 8  
  15 ....................................................................................................  בייקון טלה

78 ................................................................................  קרייזי אנטריקוט
 אנטריקוט פרוס דק על הפלנצ׳ה בתוך לחמניית המבורגר, ספייסי

מיונז, בצל וחסה. מוגש עם צ'יפס וצ'ימיצ'ורי ביתי

72 .................................................................. VO  ברוקולי ביף / פרגית 
 רצועות אנטריקוט / פרגית מוקפצות עם פטריות, ברוקולי, שעועית,

בצל ירוק ואטריות אודון, ברוטב סויה מתוקה וג'ינג'ר 

84/74 ...................................................... VO  קארי עוף / שרימפס 
קארי אדום, קרם קוקוס, שום, ג'ינג'ר, עגבניות שרי, חצילים, פטריות  

שימג׳י ובצל ירוק, מוגש עם אורז לבן

69 ........................................................................................  ניוקי פונגי
 ניוקי בעבודת יד, פטריות פורטובלו שמפיניון ושימג'י

 ברוטב שמנת כמהין ופרמז׳ן
*ניתן להחליף לריגטוני / לינגוויני

54..................................................................... VO  ריגטוני נפוליטנה 
 פסטה טריה ברוטב עגבניות איטלקי, שום, בזיליקום

ואורגנו טרי

66 ..............................................................................  רביולי מוצרלה
 רוטב עגבניות קלאסי, קרם שמנת ובזיליקום,

מוגש עם פרמז'ן

98 .......................................................................  לינגוויני קרבונרה 
 קלמרי, שרימפס ובייקון טלה ברוטב שמנת, שום, יין לבן,

אגוז מוסקט ופרמז׳ן

56  ............................................................................. פיצה נפוליטנה
רוטב עגבניות, גבינת מוצרלה ואורגנו טרי

 תוספות לפיצה
6......  תירס / טונה/ פטה/ בצל סגול / פטריות/ זיתי קלמטה/ פלפלים
בייקון טלה / פפרוני............................................................................... 15

- ים -

Italian

100% 
 קמח דורום

איטלקי



Cool drinks
מצננים

אייספרסו........................................................................................... 15/ 17 

21/19 ...................................................................................... גרניטה קפה

28 .............................. גרניטה פקאן גרניטה קפה בתוספת אגוזי פקאן

גרניטה לימונענע ברד לימונים ונענע גרוס.......................................26

קפוצ'ינו פרדו אספרסו, קרח, חלב וקצף חלב............................ 19/17

19/17 ............................................................ שוקו פרדו שוקו, קרח וחלב

 29 ....................................... מילקשייק בטעמים וניל / שוקולד / תות

 שייק פירות............................................................................................... 28
תות, בננה, מלון, תמר, מנגו, אננס על בסיס מים / חלב / מיץ תפוזים / 

חלב סויה

44 ........................... גרניטה אניס ברד לימונים ונענע עם תוספת ערק

44 ....................................... גרניטה לימונצ'לו ברד לימונים עם וודקה

 המשקה של דרורי וודקה / רום.................................................. 44/22 
מיץ חמוציות, סודה ולימונדה

משקאות קלים
 קוקה-קולה / קוקה-קולה זירו / ספרייט /

ספרייט זירו / פאנטה..................................................................... 14

פיוז-טי אפרסק / מים בטעמים............................................... 14

פריגת ענבים....................................................................................... 14

נביעות מים מינרלים....................................................................... 10

נורדיק סודה.......................................................................................... 11

14 .............................................................................. מאלטי בירה שחורה

15/12 ............................................................... סיידר קר עם מקל קינמון

לימונדה עם נענע טריה ולימונים................................................... 16/13

משקה אנרגיה...................................................................................... 15

סחוטרי
סחוט במקום - טרי ובריא

19 ..................................................... תפוזים / גזר
תפוחי עץ............................................................. 21
סלק-סלרי-תפוח............................................ 24
24 ................................................ סלק-סלרי-גזר
סלק-תפוח-תפוז............................................ 24
מלפפון-תפוח-ג’ינג’ר-סלרי.................... 24
24 ............................. תפוח-גזר-ג’ינג’ר-נענע



 וופל בלגי חם............................................................................. 54
עם שוקולד לבן, שוקולד אגוזים, קצפת וגלידת וניל

42 ....................................................................  אמריקן אפל פאי
 פאי תפוחים בשילוב קינמון עטוף בשכבת בצק פריך.

מוגש עם גלידת וניל 

 גבינה אפויה בציפוי קרם וניל עדין.............................. 42
 עוגת גבינה אפויה "ניו יורקית" על מצע של עוגיות חמאה

בציפוי קרם שנטילי וניל. מוגשת עם רוטב פירות יער

 סופלה............................................................................................ 42
פונדנט שוקולד חם. מוגש עם גלידה וקצפת

39 ............................................................................. VF  בר שוקולד 
 שכבות של נוגט קריספי, קרם שוקולד בלגי בציפוי גנאש

פררו רושה וטוויל שוקולד מריר

Desserts

Excellent Coffee
חמים ומיוחדים

 חליטות תה מוגש בקומקום אישי................................................. 16
 תה ירוק לימונית / ג’ינג’ר אפרסק / ארל גריי /

 ירוק יסמין / ירוק סנצ’ה / פירות יער ]נטול קפאין[ /
לימונית לואיזה ]נטול קפאין[ קמומיל ]נטול קפאין[ 

12 .................................................................................................  תה חם
עם נענע / לימון / מקל קינמון / ג’ינג’ר

20 ...........................................................................................  סיידר חם
עם תפוחי עץ מיובשים ומקל קינמון

סיידר חם מחוזק ביין אדום / רום.................................................. 28

9 ................................................................................. אספרסו קצר / ארוך

11 ..................................................................................  דופיונה קצר / ארוך
אספרסו כפול

9/13 ............................................................................  מקיאטו קצר / כפול
אספרסו מוכתם בקצף חלב

 מקיאטונה / כפול........................................................................... 10/13
אספרסו מוכתם בחלב ובקצף חלב

14/17 ...........................................................................  קפוצ’ינו קטן / גדול
קפה איטלקי קלאסי

 לטה קטן / גדול.................................................................................... 14/17
אספרסו עם הרבה חלב ומעט קצף

13/15........................................................................... אמריקנו קטן / גדול

נס קפה על בסיס מים / חלב.......................................................... 15

13 ....................................................................... קפה טורקי עם / בלי הל

14/17 ............................................................................ שוקו חם קטן/גדול

6 .......................................................................................... תוספת קצפת

*ניתן להזמין גם עם חלב סויה / עם קפה נטול קפאין

  

crema

את משקאות הקפה שלנו 
 אנו מכינים מתערובת
פולי קפה מובחרים:
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 חבית

36/33 ................................................................... קרלסברג / טובורג
38/35 ....................................................................... ווינשטפן / סטלה
קסטיל............................................................................................ 38/36
36/33 ............................................................................................... לומה
גינס................................................................................................. 39/36

 בקבוק
31.......................................................... קרלסברג / טובורג / היינקן
 29 ........................................................................................... גולדסטאר
קורונה................................................................................................... 33
בריזר בטעמים....................................................................................31
32 ..................................................................................... סמירנוף אייס
32 .................................................... סומרסבי סיידר תפוחים אלכוהולי

וודקה
פינלנדיה............................................... 550/44
700/48 ........................ ואן גוך אסאי / אננס
גרייגוס.................................................. 750/48

וויסקי
פיימוס גראוס.............................................. 48
48 ............................................ לפרוג 10 שנים
מקאלן 12 שנה.............................................68
46.................................... ג‘וני ווקר רד לייבל
ג‘וני ווקר בלאק לייבל.............................. 54
ג‘ק דניאלס................................................... 54
ג‘ק דניאלס דבש / תפוח......................... 54

אניס
38 ................................................................. ערק
פסטיס............................................................ 42

טקילה
42 .............................................. ג'ימדור צהוב 
54 ........................................... הרדורה אנייחו 
פטרון סילבר ............................................... 50

ג׳ין
לונדון היל...................................................... 42
44............................................... בומביי ספייר

רום
34 ....................... בקרדי קרטה בלנקה )לבן(
בקרדי אוקהארט........................................ 39

קוניאק
58 .................................................V.S קורווזייה
69 ...........................................V.S.O.P קורווזייה
105 .............................................. X.O קורווזייה

אפריטיף
מרטיני ביאנקו............................................. 38
38 ................................. מרטיני אקסטה דריי
38 ................................................ מרטיני ביטר
38 ............................................................ קמפרי
אפרול............................................................. 38

דג׳יסטיף
36 ......................................................... שמבורד
36 ......................................................... סן ז׳רמן
38 .......................................... מנדרין נפוליאון
38 ....................................................... בנדיקטין
33 ............................................................... פידג‘
39 .................................................. ייגרמייסטר
בייליס............................................................. 38

 מבעבע 
139/36 ............................................ קאווה גודפרדו, חצי יבש, ספרד
139/36 .............................. למברוסקו רוקה פורטה, אדום, איטליה
מרטיני אסטי, חצי יבש, איטליה.............................................. 159/44
450 ............................................................................. מואט, יבש, צרפת

 לבן
139/42 ................................. יין הבית - צ׳ילו, פינו גריג׳יו, איטליה
ריזלינג, בלו ארט, צרפת......................................................... 159/44
גוורצטרמינר וובר ריב, גרמניה.............................................. 159/44
שבלי בובייה, צרפת.................................................................. 230/54

 אדום
159/44 .............................................. יין הבית - צ׳ילו, מרלו, איטליה
159/44 .............. ברינג׳ר מאיין אנד ויין, קברנה סוביניון, ארה״ב
230/54 ........................... דומיין בורז׳ה פינו נואר, בורגודוני, צרפת

 כוס/בקבוק
700 מ״ל

have a drink...

Alcohol

כוס/בקבוק שליש/חצי

cold

 מוחיטו
בקרדי קרטה בלנקה, נענע, סוכר, לימון וספרייט בלי משחקים ובלי טריקים. המוחיטו המושלם!

 מרגריטה תות
טקילה, תות שדה, לימונדה מרגריטה מאוזנת בין חמוץ ומתוק. מסע קצר למקסיקו!

 אפרול שפריץ
ליקר אפרול, קאווה, תפוזים סחוטים. מסע קצר לאיטליה!

 לגונה כחולה
פינלנדיה, מרטיני אקסטרה דריי, ליקר תפוזים, מנגו ואננס. היישר מהקיראסו הכחול!

 קפטן מלון
ג'ק דניאלס טנסי אפל, מלון, ברנדי משמש וספרייט. השילוב הנכון של חמיצות, מתיקות ונוכחות מעודנת
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