
בוקר במזנון
מוגש עד השעה 14:00 וביום שישי למשך כל היום

מסע אל מטבחי אירופה 

 

טיול בארץ ישראל הקלאסית
העובר בין מבחר גבינות 

ומתבלים משתנים המוגשים
עם זוג ביצים לבחירה

לחמים טריים
וסלט אישי

58

וסלסת עגבניות מוגשת עם מקבלת מנדט על גבינת פטהשקשוקת תרד עותמני
לחמים טריים  

וסלט אישי

איסטנבול

ברצלונה

פריטטה קטאלונית של
ירקות גינה, תימין וגבינת
פרמז'ן . מוגש עם לחמים

וסלט אישי

56

56

יפו

56

 שלושה סוגי עגבניות
בשקשוקה של גבינת מוצרלה 

ופלפל קלוי. לחמים טריים 
וסלט אישי ישלימו את החוויה

הכי חלוצית בתחנה

סנייה

56

ביצי עין על מצע של
טחינה מבושלת

עם שמן זית וצ'ילי חריף

Special Additions

Smoked Salmon

Gouda Cheese

Kashkaval Cheese

תוספות ליד הארוחה

סלמון               12

גאודה               8  

עזים                 8

ירושלים

  כל ארוחות הבוקר מוגשות עם שתייה לבחירתכם : מיץ טבעי קטן / קפוצ'ינו קטן / תה / קיר רויאל / קאווה

מיני מאפה בריוש
קרואסון חמאה

מוזלי

12
16
36

על הדרך

קרפצ'יו דלעת
קרפצ'יו דלעת עדין על מוצרלה, גרעיני דלעת, צ'ילי אדום, עלי אורוגולה ונבטי חמניות

חומוס של לאבנה
לאבנה זרוע בעדשים שחורות, צ'ילי וגרגירי חומוס

עג'מי
חציל קלוי טבול בטחינת יוגורט, תרד ועדשים שחורות

חלום אוזבקי
גבינת עזים וחלומי מטוגנות. מוגשות על עגבניות צרובות, צימוקים אוזבקיים, חומץ בלסמי ורוטב יוגורט

סלט אורז בר
עשבי תיבול, צ'ילי חריף, עגבניות שרי וגבינת פטה

סלט ירושלמי
ערימות פטרוזיליה עם סלק חמוציות, צנוברים, גבינת לאבנה, יוגורט וטחינה גולמית משכם

סגול כהה
סלק אפוי מלווה בשמנת חמוצה

קריספ פילו עיזים וכרישה
מתרענן ביוגורט, נענע וזרעי עגבניות

ברוסקטה
ברוסקטת קבב דגים קצוץ עם יוגורט, כוסברה, צ'ילי, נענע ושמן זית

36

32

40

36

36

38

36

38

48

בקטנה

48

42

42

36

44

44

סלמון קלאסי
עם גבינת שמנת צרפתית, צלפים, עגבניות, צנוניות ובצל סגול

בין עיזים לפלפלים
גבינת עזים עם פלפלים קלויים עלי ארוגולה, צנוברים וממרח אגוזי מלך

טוסט הולנדי
גבינת  גאודה, חמאה ועגבנייה

סביח נשאר סביח
סביח ירושלמי קלאסי בפיתה - טחינת יוגורט, ביצה קשה וחציל באלדי

ברוקולי
ארטישוק, גבינת מוצרלה ופטה וממרח פסטו

הראיס מתוניס
ביצה קשה, טונה, לימון כבוש, תפוא, זיתים שחורים, ואריסה  - לחוויה תוניסאית אותנטית

 

כריכים

52

54

46

52

46

סלט המזנון
חסה, ירקות טריים, פירות יבשים, שערות בטטה וגבינת פטה

פורל הדרים
בייבי תרד טורקי על פורל מעושן, זרוע בקרוטונים, תפוחים מיובשים, חמוציות וויניגרט הדרים

קיסר
לבבות קיסר קלאסי עם קרוטוני שום, גבינת פרמז'ן וביצה קשה

סלט חסה מרענן
סלט חסה עם נתחי ארטישוק, קלחי תירס ותפו"א קר

שברים של פטה
חסה, עגבניות ומלפפונים באלדי, תלתלי בצל סגול, זיתי קלמטה, שברי גבינת פטה ושמן זית 

סלטים

46

55

54

46

56

54

88

68

58

88

88

72

70

58

לינגוויני צהובים
לינגוויני בלימונים ובצלים ירוקים, שמנת פרמזן מוקצפת ויין לבן

פפרדלה אוניברסלית
ביקור איטלקי של פפרדלת עגבניות קלויות, באספרגוס אלג'יראי, זיתי קלמטה וגבינת פטה

פצולאטי על ירוקים
דפי פסטת חלמונים תוצרת בית על עלי תרד, ביצה עלומה, שמנת ופרמז'ן       

פנה עגבניות ומוצרלה
פנה עגבניות, מעוטר במוצרלה טרייה, ריחן ושמן זית

רביולי
רביולי תרד וריקוטה, מוקפץ עם חמאת מרווה ושום קונפי

ניוקי
 ניוקי תפו"א ביתי בקובץ פטריות חורש מוקפץ, ערמונים ושמנת

באס על הפלאנצ'ה / פנקו
פילה באס על הפלאנצ'ה, שרוע על פירה וירקות מוקפצים

קונקסה
תבשיל קציצות דגים ברוטב עגבניות פיקנטי, גרגירי חומוס, מרווה ויוגורט

ריזוטו פטריות אחרי הגשם
ריזוטו אוסף פטריות חורש, אספרגוס ופרמזן

פילה סלמון עדשים
פילה סלמון עשוי במחבת מוגש עם תפו"א צרפתי, סלט עדשים חם ונגיעות של יוגורט

סובה צ'אנק סלמון
פילה סלמון באידוי אסיאתי מוגש על אטריות סובה חם עם שומשום שחור ותלתלי בצל ירוק

פיש אנד צ'יפס
פילה דג ים בפירורי פנקו יפנים

חריימה דג ים
ברוטב עגבניות קונקסה, מוגש עם סלט אישי

מעורב דגי ים
מיקס דגי ים בפיתה עם טחינת יוגורט

על מחבת לוהט

station

ן אתכם לגשת יום, נזמי י   לתפריט פטיסרי המתרענן מידי
למקרר הקינוחים הצהוב שלנו

Our patisserie menu changes by the day

 we urge you to take a look at our yellow dessert fridge


