
 49                                                                סקית בוקרע
 /שקשוקהצמד ביצים לבחירה

  לחם וחמאה ,זיתים ,פטה תגבינ ,גבינת שמנת ,מוגש עם סלט ירקות

  כוס שתיה חמה ,תפוזים/כוס לימונדה

 

 32                                         חיטה מלאה, מוגש עם זיתים/גט רגילאב כריכים
  חסה ,מלפפון ,עגבניה ,גבינת שמנת חביתה

  חסה ,חמוצים ,חומוס שקשוקה

  חסה ,עגבניה ,פסטו ,שמנת גבינת חלומי

  חסה ,עגבניה ,קשה ביצה טונה

  חסה ,עגבניה ,בצל טבעות ,שמנת גבינת מעושן סלמון

  חסה ,קלוי פלפל ,צרוב חציל ,זיתים טפנד פטה

 

  58                                                       מוגש עם לחם וחמאה סלטים
  גרטיוינ ברוטב מעושן וסלמון קיסר סלט

  טחינה רוטב עם ירושלמי ירקות סלט

  הדרים בויניגרט צרובים וירקות חלומי סלט

  בלסמי ברוטב קפרזה עגבניות סלט

 

 ראשונותמנות 

  28                                                                                                                                                    מטבלים ה'פוקצ

  36                                                                                                                                  ברוסקטה על סלמון ה'סביצ

  26                                                                                                                                                           יפס'צ קערת

  20                                                                                                                                                     קטן ירקות סלט

  24                                                                                                                חומוס    גרגיריו טחינה עם חומוס סלט

 25                                                                                                               מרק היום )שאל את המלצר(                  
 

 45                                                                       פיצות
 במקוםפיצה איטלקית משובחת הנאפת בתנור אבן 

 ינה בולגרית, פסטו, בייבי מוצרלהזיתים, עגבניות, בצל, פטריות, גבתוספות לבחירה:  2

 

 65                                                                      ותפסט
  ופרמזן פטריות שמנת יני'פטוצ

  קונפי ושום בזיליקום עגבניות פנה

  מוצרלהגבינת ו בגריל ירקות יני'פטוצ

 גבינה בולגרית ועשבי תיבול פנה בחמאת סלק

 

 89                                                              עיקריותמנות 
 ברוטב טריאקי, בליווי ירקות בגריל פילה סלמון 

  בצל מקורמל, מוגש על קרם חומוס ,גרגירי חומוס ,חצילים ,פטריות ,נתחי טונה אדומה מעורב דגים ירושלמי

Sea קבבוני דגים על קרם טחינה, בליווי ירקות בגריל קבב 

 יפס 'בליווי צ ,שניצלוני אמנון בציפוי שומשום צ'יפס &פיש 

 בעשבי תיבול, בליווי ירקות בגרילפילה מושט 
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 סלטים

 ישראלי ירקות סלט

 ויניגרט ברוטב עלים סלט

 פסטה סלט

 ירוקה טחינה

 חמוצים קוקטייל

 מוחמצים ירקות
 

 גבינות

 זיתים שמנת, לבנה גבינה, 'קוטג

 מוצרלה, פטה, צהובה
 

 מבחר לחמים תוצרת בית

 וריבות בליווי מטבלים
 

 משהו חם

 מקושקשת, עין, קשות ביצים

 מהטאבון פיצה

 קרואסונים מבחר
 

 שתיה קלה

 מים, תפוזים, לימונדה

 למנה( ח"ש 8 בתוספת מוגזת )שתיה
 

 בר שתיה חמה

 בטעמים תה, שוקו, תורכי קפה, קפה-נס

 למנה( ח"ש 10 בתוספת בר )אספרסו
 

 ח"ש 110 מחיר

 (12%) שירות כולל לא, מ"מע כולל
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 סלטים

 ישראלי ירקות סלט

 צרובים וירקות חלומי סלט

 וחמוציות טאבולה סלט

 עגבניות קפרזה סלט

 ירוק ובצל מיונז טונה סלט

 ירוקה טחינה

 חמוצים קוקטייל

 מוחמצים ירקות
 

 גבינות

 זעתר לאבנה, זיתים שמנת, גבינת שמנת', קוטג

 פטה, מוצרלה, צפתית, צהובה
 

 סלמון סביצ'ה
 

 בית תוצרת לחמים מבחר

 וריבות מטבליםבליווי 
 

 חם משהו

 פסטה ברוטב השף

 מקושקשת, עין, שקשוקה

 מהטאבון פיצה

 קרואסונים מבחר

 פנקייק בליווי רטבים
 

 שתיה קלה

 מים, תפוזים, לימונדה

 למנה( ח"ש 8 בתוספת מוגזת )שתיה
 

 בר שתיה חמה

 בטעמים תה, שוקו, תורכי קפה, קפה-נס

 למנה( ח"ש 10 בתוספת בר )אספרסו
 

 ח"ש 140 מחיר

 (12%) שירות כולל לא, מ"מע כולל
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 סלטי הביתמבחר 

 ירק, בורגול וחמוציות -טאבולה

 סלט עגבניות חריף

 עשבי תיבולטחינה 

 גזר פיקנטיסלט 

 סלק אדוםסלט 

 פילה חציל קלוי במיונז

 עגבניות ופלפלים מבושלים פיקנטי

 חציל וירקות קלוייםקוביות 

 זיתים מתובלים

 רקות מוחמציםי

 

 סלטים מיוחדים

 (לבחירה 1)

 ברוטב ויניגרט עליםסלט 

 קצוץ דק בשמן זית סלט ירקות ישראלי

 , גבינת פטה, מיץ לימון ושמן זיתחסה, מלפפון, שרי, בצל סגול סלט פטוש

 מן זית ופטרוזיליה, ש, גרגרי חומוס מבושליםחומוס הביתחומוס 

 עגבניות, גבינת מוצרלה, בצל, עלי בזיליקום ורוטב בלסמי סלט קפרזה

 

 

 מטבליםולחם הבית לטים מוגשים בליווי הס
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 בינייםמנת 

 (לבחירה 1)

 פטריות, שום ופרמזן שמנת ני'יפטוצ

 ונפיק שוםו בזיליקום פנה פומודורו,

 גבינה בולגרית ועשבי תיבול ,בחמאת סלק ני'יפטוצ

  ונפיקרוטב שמנת עגבניות ושום  ,וזהר פנה

 רוטב עגבניות, בזיליקום, מוצרלה פיצה מרגריטה,

 

 מנה עיקרית

 (לבחירה 2)

 טריאקי וצ'ילי מתוקברוטב פילה סלמון 

SEA ,ועשבי תיבול דגיםקבבוני  קבב 

 על קרם חומוסבצל מקורמל וחציל, פטריות, גרגרי חומוס,  נתחי טונה אדומה, מעורב דגים ירושלמי,

 גרילב רובצ ועשבי תיבול, מושט פילה

 פטריות בציפוי פנקונסיכת הנילוס, ברבוניות ו, סולסלמון,  -פלטת מטוגנים

 למנה(₪  10)בתוספת ברוטב יין אדום וירקות שורש  מדליוני טונה אדומה

 ברוטב עגבניותלזניה גבינות 

 גבינה/ בטטה/ תרד, ברוטב לבחירה: פומודורו/ אלפרדו/ סלסה רוזה לבחירה: רביולי

 

 תותוספ

 (לבחירה 2)

 תפו"א ובטטה אפויים בתבלינים

 אורז עם עשבי תיבול

 לקט ירקות בגריל

 פירה תפו"א ובצל מטוגן

 ירקות מוקפצים בסגנון אסייתי
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 מנה אחרונה

 (לבחירה 2)

 חםסופלה שוקולד 

 ונוגטפאי שוקולד 

 פאי תפוחים וקינמון

 מוס גבינת קפה -טירמיסו

 מוס גבינה פירורים

 אוכמניותיטורת מוס גבינה וקונפ

 וקולדאצבעות פילו במילוי ש

 

  ומים שתיה מוגזת, מיצים שתיה קלה

 לבקבוק(₪  25 -לבקבוק, בירה₪  120 -)תוספת יין

 

 קפה, נס קפה, שוקו, תה בטעמים בר שתיה חמה

 (למנה₪  10 -אספרסו בר)תוספת 

 

  מחיר

 (12%כולל מע"מ, לא כולל שירות )

 

 ₪ 155 -הגשה מרכזית לשולחנות

 ₪ 165 -אישית הגשה

 ₪ 175 -הגשה בסגנון בופה

 הנחה 10% -10ללא תשלום, עד גיל  -3* ילדים: עד גיל 

 

 למנה₪  20תיגבה תוספת של  18:00עבור אירועי ערב, החל מהשעה 
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 תפריט קינוחים
 

 שוקולד וולקנו

 תואוורירי ה, קלעוגת שוקולד חמה

 

 פאי תפוחים

 בצק פריך מתוק, במילוי תפוחים מובחרים

 

 גבינה פירורים

 מוס גבינה בציפוי פירורים קלאסי

 

 טריקולד

 שלוש שכבות של מוס שוקולד

 

 פאי אגוזים

 בצק פריך מתוק, במילוי מבחר אגוזים מקורמלים

 

 אנטונלה

 קסטת אלפחורס במילוי ריבת חלב, מצופה קוקוס

 

 מארס

 נוגט ושקדים, בציפוי קרמלבמילוי  עוגת שוקולד

 

 פאי שוקולד

 בצק פריך מתוק, במילוי שוקולד אוורירי ומפנק 

 

 פררו רושה

 עוגת שוקולד ואגוזי לוז קלויים

 
 
 
 

 כל הקינוחים מוגשים בליווי גלידה משובחת

 

35  ₪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 שתיה חמה
 

 7                        אספרסו קצר/ארוך           

 10                     אספרסו כפול                    

 12/10            קפוצ'ינו קטן/גדול             

 12/10            נס על חלב קטן/גדול          

 12                    מוקצ'ינו                            

 10                   מקיאטו                              

 10                  אמריקנו                              

 12                                    שוקו חם            

 9                   קפה טורקי                            

 10               תה בטעמים                            

 

 12                   שתיה מוגזת 
 קוקה קולה

 קולה דיאט

 קולה זירו

 ספרייט

 ספרייט זירו

 פנטה

 

 10                  מיצים        

 תפוזים

 לימונענע

 אשכוליות

 אשכוליות דיאט

 תפוחים

 ענבים

 

 8                    מים מינרלים

 12      )תפוח/אפרסק(מים בטעמים 

 8                            סודה

 12                         פיוז טי

 

 בירות

     26קרלסברג                                                         

     26טובורג                                                             

     19                                                 מאלטי            

 

 15                        קפה קר

 15                         שוקו קר
 

 

 יין ואלכוהול

 שאל את המלצר


