
דומיננטה

 110 פילה דניס 
בחמאת מרווה, שעועית ירוקה ובצלי שאלוט

מוגש בתוספת תפוח אדמה אפוי

 110 פילה סלמון 
 בקארי אדום, חלב קוקוס, בוקצ'וי, 

אפונה סינית ואטריות סובה

75  פיש & צ'יפס 
אצבעות דג מטוגנות בטמפורה וצ'יפס

דואט
 פסטות טריות מחיטת דורום וביצים
אשר נעשות אצלנו במטבח מדי יום

 68 טורטליני גבינות 
 רוטב שמן זית, עשבי תיבול, עגבניות שרי

וזיתי קלמטה

 56 פפרדלה 
ברוטב ראגו פטריות ושמנת 

 49 פטוציני פומודורו 
רוטב עגבניות עשיר, שמן זית ובזיליקום

]תוספת שמנת 7 ₪ / חריף 4 ₪[

69 לזניה חצילים 
פרוסות חציל קלוי, רוטב עגבניות, גבינת 

מוצרלה ופרמז’ן

56 פנה 
רוטב שמנת, גבינת עיזים ותרד

 68 ספגטי קרבונרה  
]פסטה יבשה מחיטת דורום[ פקורינו וסלמון מעושן

ניתן לקבל עם פסטה מחיטה מלאה / ללא גלוטן 
בתוספת 5 ₪

פיציקטו

 48 קיש 
מוגש עם סלט עלים

לבחירה: פטריות / בצלים / בטטה וגבינת עיזים

 42 ארנציני 
כדורי אורז במילוי מוצרלה מעושנת ורוטב עגבניות

 45 סלט קיסר 
לבבות חסה, אנשובי, פרמז’ן וקרוטונים

 45/22 אנטיפסטי 
של ירקות העונה

 55 סביצה ים תיכונית 
דג ים, חציל, עגבניה, זעתר טרי, ולאבנה 

 48 בורטה 
על סלט עגבניות שרי, בזיליקום ושמן זית

 55 סלט ירוק 
עלי תרד, אנדיב, רוקט, תפוחים, תמרים ופטה 

בוינגרט סילאן ובלסמי

 49 קרוסטיני גבינת עיזים 
מוגש בתוספת ריבת עגבניות שרי, 

סלט רוקט וצנימים

 42 ריזוטו אפונה 
מחית קארי ירוק ואפונה

 35 מרק היום 

אקורד 

פיצות בסגנון נאפוליטני מבצק שנעשה אצלנו 
במטבח: קמח מנאפולי, עגבניות מדרום איטליה, 

מוצרלה משובחת, בזיליקום טרי ושמן זית. כל 
אלו בשילוב אפיה בטאבון יוצרים את המרגריטה 

המושלמת!

54 פיצה מרגריטה 

36 מרינרה 
רוטב עגבניות, שום, שמן זית ואורגנו

36 פוקצ'ה 
שמן זית, שום וטימין

69 קלצונה 
פיצה סגורה במילוי גבינות ורוטב עגבניות

69 קווטרו פורמאג'ו 
ריקוטה, מוצרלה, פקורינו ופרמז’ן

65 ים תיכונית 
 מרגריטה בתוספת גבינת עיזים,
עגבניות מיובשות ובצל מקורמל

64 Xאתניק
מרגריטה בתוספת עלי רוקט, עגבניות שרי

ושבבי פרמז’ן

תוספות איך שאתם אוהבים

4 קוורטה 
בצל · עגבניות שרי · חריף ירוק · תירס · 

זיתי קלמטה · ביצת עין

8 אוקטבה 
אנשובי · עגבניות מיובשות · פטריות פרוסות · 

ירקות קלוייים · גבינת פטה · טונה

10 דצימה 
מוצרלה טריה · גבינת עיזים · סלמון מעושן · 

תרד · אספרגוס · ארטישוק

וריאציות בוקר
פרנץ טוסט 

חלת בריוש, סירופ מייפל, 
קרם פרש ופירות העונה

46

מוזלי 
סלט פירות העונה, דבש, 

יוגורט עיזים וגרנולה

39

סלסלת מאפים 
בליווי חמאה
וקונפיטורה

26

קוקטיילים של בוקר
קמפרי תפוזים

אוזו אשכולית אדומה ונענע
בלאדי מרי

26

בוקר ישראלית 
ביצים איך שאתם רוצים, 
סלט ירקות, גבינות וזיתים

שקשוקה 
ביצים ברוטב עגבניות פיקנטי, 
 סלט ירקות, לאבנה וזעתר, סחוג

ופיתה חמה

אגז בנדיקט נחמן סטייל 
ביצים עלומות, סלמון מעושן, 

תרד מוקרם וחלה קלויה

בוקר יוונית
ספנאקופיטה - מאפה פילו במילוי 
תרד וגבינות וביצה קשה מגורדת, 

סלט יווני, זיתי קלמטה וציזיקי

הטבעונית 
 מאפה ירקות, סלט עדשים ובטטה,

ממרח פסטו, טחינה וסילאן 
וסלט פירות

בראנץ'

יחד עם מיץ סחוט טרי ושתיה חמה לבחירה, סלסלת לחם ומאפים, 
חמאה וקונפיטורה ביתית

58

הארוחות מוגשות כל יום עד השעה 16:00

תפוזים / גזר / תפוחים  )חצי חצי 18(  16    ·    אספרסו  9    ·    כפול  12    ·    הפוך  12/16    ·    אמריקנו  12    ·    תה  10    ·    שוקו  12/16 

עיסקיות בין השעות 11:00—16:00
מנה עיקרית לבחירה 

פיצות · עיקריות )דגים( · פסטות

מנה ראשונה לבחירה
סלט ירוק · ירקות אנטיפסטי · מרק היום · לחם וחמאה

או שתיה לבחירה
שתיה קלה: סודה · מינרליים · לימונדה

שתיה חמה: אספרסו · תה

מחיר העיסקית נקבע לפי מחיר המנה העיקרית

נחמן   ·   כשר למהדרין   ·  חלבי



שתיה קלה
12 קולה, ד. קולה, זירו 
12 ספרייט / ד.ספרייט 
25/12 סאן פלגרינו ק/ג 
25 אקווה פנה 
9 סודה 
9 מים מינרלים 
12 נסטי אפרסק 
12 טוניק 

 12 נשר שחורה 
12 מיץ תפוזים / ענבים / לימונדה 

 15 סיידר תפוחים 
12 קפה קר )אספרסו, חלב, קוביות קרח( 

16 חצי חצי 18  סחוטים במקום 
תפוזים / תפוח / גזר

 3 תוספת ג'ינג'ר 

גרוסים
16 אייס קפה 

 16 לימונענע 
 18 מילקשייק )וניל, שוקלד, תות, בננה( 
18 שיק פירות העונה )משתנה, שאל את המלצר( 

 5 תוספת קצפת 

שתיה חמה
 16/12 הפוך קטן / גדול 
12/9 אספרסו / כפול 
13/10 מקיאטו / כפול 
10 קורטדו 
12 אמריקנו עם / בלי חלב בצד 
13 נס על חלב מוקצף 
26 קפה גורמונד )בתוספת 3 פטיפורים( 

  12/10 תה / תה בטעמים 
 16/12 שוקו חם 
סיידר חם )מיץ תפוחים טבעי עם מקל קינמון( 18

5 4 / תוספת קצפת  2 / חלב שקדים  חלב סויה 

יינות לבנים 
95/26 גמלא ריזלינג 
135/35 גמלא ירדן 
115/30 שמורה רוזה סירה 
75/22 ירדן מוסקט 

יינות אדומים 
115 גמלא פינו נואר 
125/32 תישבי מרלו 
108/28 שמורה קברנה מרלו 
130 גמלא סנגו'בזה 
38/150 הרי גליל מירון 

מבעבעים 
75/22 קאווה חצי יבשה 
75/22 למברוסקו 

אלכוהול
35 וודקה גריי גוס 
25 וודקה סטולי גולד 
42 טקילה פטרון 
32 ג'וני ווקר שחור 
32 ג'ק דניאלס 

 35 ג'ק דניאלס דבש 
 30 שיבס ריגל 
 48 גלן פידך 12 
24 ליקר אמרטו 
21 פידג' 

 21 ערק איילות 
25 אוזו 

 28 הוואנה קלאב 
 23 לימונצ'לו 
 24 מרטיני ביאנקו 
23 אפרול 

 25 קמפרי 

בירה 
חבית 

 29/23 גולדסטאר 1/3 / 1/2 

בקבוקים 
      23 היינקן 
31 פאולנר 

 23 סיידר אלכוהולי 

עוגת גבינה
קלאסית אפויה

36 

טירמיסו
קרם מסקרפונה, עוגיות בליקר קפה, מזרה 

של קקאו

36

פנה קוטה
עם רוטב תותים

31

טארט אגסים
בקרם שקדים אפוי

36

סלט פירות העונה
 29

עוגת שוקולד
36

פאי לימון
36

מבחר קינוחים נוסף במקרר הקינוחים

קינוחים

נחמן   ·   כשר למהדרין   ·  חלבי


