
תפריט חלבי
ארוחת בוקר

בוקר זוגי....................................................................................96& 
ביצים לבחירה, סלט ירקות (עגבניה, מלפפון ובצל) מתובל בשמן 
זית, גבינת שמנת, גבינה בולגרית, גוואקמולי, סלט טונה במיונז, 
גבינה צהובה, גבינת זיתים, ממרח חמאת שום, מוגש בליווי 
לחמניות הבית, חמאה וריבה. שתיה חמה וקלה (תפוזים, לימונדה, 

אשכוליות)

בוקר יחיד...................................................................................56&
ביצים לבחירה, סלט ירקות מתובל בשמן זית, גבינת שמנת, 
בולגרית, גוואקמולי, סלט טונה במיונז, גבינת זיתים, ממרח חמאת 
שום, מוגש בליווי לחמניות הבית, חמאה וריבה . שתיה חמה וקלה 

(תפוזים, לימונדה אשכוליות)

תוספת סלמון - 15&  |  תוספת גבינת חלומי - 16&

תוספת לארוחת בוקר בלבד
לחם ( 3 לחמניות אישיות) .......................................................8&

תוספות: בקבוק מים קטן-4& / סודה-5& / קולה-8& /
תפוזים-12& / אייס קפה-10& 

בוקר שקשוקה.......................................................................49& 
2 ביצים מבושלות טריות על קדירת עגבניות פיקנטיות, בתוספת 
טחינה,  מוגש עם סלט ירקות ושתי פיתות, שתיה קלה או משקה 

חם

בוקר קרוק מאדאם.............................................................49& 
טוסט גבינות, סלומון מעושן וביצת עין עשויות למחצה, המנה 
מוגשת עם ממרח זיתים וסלט ירקות מתובל בשמן זית ולימון. 

שתיה קלה/חמה

בוקר בריאות...........................................................................33&
מוזלי יוגורט, גרנולה דבש ופירות העונה טריים

 

סלט ים תיכוני..............................................................................48&
חסה, מלפפון, עגבניה, בצל, זיתים ירוקים, גמבה ופטרוזיליה בתיבול 

שמן זית ולימון, זעתר וגבינה בולגרית

סלט צרפתי...................................................................................49&
טסטוני ברי , פטריות,עגבניות שרי ובצל וזיתים מוקפצים בשמן זית 

ופסטו על מצע חסה וגזר ברוטב וויניגרט

סלט בריאות..............................................................................48&
חסה, עגבניות שרי, מלפפון, פטריות, נבטים, גזר  ואגוזי מלך בשמן 

זית ולימון, מוגש עם גבינה בולגרית בצד

סלט חלומי.................................................................................53&
גבינת חלומי מטוגנת, 3 סוגי חסה, עגבניות שרי, פטריות, מלפפון 

ובצל סגול, מתובל בויניגרט הבית

סלט חלומי מוקפץ................................................................54&
ירקות העונה, חלומי מוקפץ, ורוטב טריאקי

  סלט סלמון מעושן.................................................................59&
   רצועות סלמון, עלים ירוקים, מלפפון, גזר, מלפפון חמוץ, נבטים, 

                

סלט טונה....................................................................................49&
חסה, עגבניות, מלפפון, בצל, זיתים, תירס, מלפפון חמוץ, טונה, 

תפו"א אפוי, ביצה קשה, לימון כבוש עם שמן זית ולימון

סלט ישראלי.............................................................................45&
חסה, עגבניה, מלפפון, בצל סגול מתובל בשמן זית לימון 

ופטרוזיליה 

סלטים (מוגש עם 2 לחמניות)

כריכים
כריך טוניסאי............................................................................ 48&

אריסה, זיתים, טונה, תפו"א אפוי, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, 
עגבניה, לימון כבוש ופטרוזיליה

כריך סלומון מעושן.............................................................. 49&
סלומון מעושן, גבינת שמנת, עגבניה, מלפפון ובצל סגול

כריך חביתת ירק.................................................................... 36&
גבינת שמנת, חסה, עגבניה, מלפפון ירוק וחמוץ

כריך טונה - סלט טונה, עגבניה, מלפפון וחסה......................42&
 

כריכונים-(3 כריכונים)
* פסטו, גבינת עזים, עגבניה וחסה

* גוואקמולי, עגבניה וחסה
* סלומון מעושן, גבינת שמנת, בצל  וחסה ...................................39&

טוסטים
כל הכריכים מוגשים עם סלט עלים ברוטב וויניגרט.

טוסט צהובה - גבינה צהובה, עגבניה....................................39&

טוסט פיצה - רוטב פיצה, גבינה צהובה וזיתים ירוקים.........39&

טוסט ניין ביץ' - פסטו, צהובה, בולגרית, עגבניה ובצל.......39&

טוסט כפרי - פסטו, גבינה צהובה, גבינת עזים, פטריות, 
בטטה............................................................................................... 41&

תוספת 'טוסט' - פטריות, זיתים, בצל, עגבניה, תירס, טונה, 
ביצה קשה, בולגרית......................................................................... 4&

כל הטוסטים מוגשים עם סלט עלים ברוטב וויניגרט
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לחם לבחירה: לבן / שחור

בצל ירוק, בצל סגול, עגבניות שרי, נבטי חמניה ברוטב וינגרט תפוז

.25

.38

.39



פסטות פטוצ'יני/ פנה..................................................................49&
רביולי בטטה/גבינה......................................................................54& 
ניוקי תפו”א.................................................................................54&

רטבים  
נפוליטנה

רוטב עגבניות ובזיליקום

אלפרדו
רוטב שמנת פטריות

רוזה
עגבניות שרי ובצל מוקפצים, ברוטב עגבניות ושמנת מתוקה

רוטב שמנת בטטה
עגבניות שרי, בצל, רוטב עגבניות, בטטה ושמנת מתוקה

שמנת פסטו
שמנת מתוקה, שום ופסטו

רוטב שמנת סלמון
שמנת מתוקה, סלמון, עירית ושום מטוגן 

רוטב פוטנסקה
זיתים, עגבניות שרי ובצל ברוטב עגבניות פיקנטי וטונה

רוטב פרסקו
פלפל קלוי, עגבניות שרי, בצל, פטריות מוקפצים בפסטו וגבינת 

עזים

הפינה האיטלקית

נפוליטנה + 2 תוספות.................................................................44&
2 תוספות ללא חיוב לבחירה - טונה, ביצה קשה, תירס, עגבניה, בצל, 

בולגרית, פטריות. (כל תוספת נוספת 6 &)

פיצה

פלטת גבינות.............................................................................69& 
 6 סוגי גבינות מוגש עם סלט עלים ולחם הבית ומטבלים

פלחי סלמון.................................................................................63&
מוגש על מצע טוסטוני שום, גבינת שמנת ברוטב איולי לימון

פטריות ממולאות....................................................................44&
בגבינות מטוגנות בטמפורה, פרורי לחם, מוגש על מצע שמנת, פסטו 

וסלט עלים

נאצ’וס............................................................................................36&
מוגש בליווי רוטב סלסה וגואקמולי וגבינת שמנת

נישנושים / חלבי 

פסטה לבחירה פטוצ'יני / פנה ברוטב עגבניות / 
שמנת ............................................................................................32&

מוגש עם שתיה קרה (תפוזים, לימונדה)

בוקר ילדים.................................................................................32&
2 לחמניות, גבינת שמנת, ביצה מקושקשת וירקות טריים, מוגש עם 

שתיה קלה (תפוזים, לימונדה)

טוסט מיני....................................................................................32&
רוטב פיצה וגבינה צהובה מוגש עם סלט עלים ושתיה קלה (תפוזים, 

לימונדה)

נקניקיות ילדים........................................................................41&
מוגש עם צ’יפס, ירקות חתוכים ושתיה קלה  (תפוזים, לימונדה)

מנות ילדים
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תוספת הקרמה לפסטות...................................................... 8&


