בוקר טוב

סלטים

מוגש עד השעה 16:00

קרואסון שוקולד /חמאה
כריך קרואסון /בגט רוסטיק

קרואסון חמאה ,גבינת ברי ,רוקט ,בצל ירוק ,עגבניה ,צ'ילי
מלפפון ,ביצת עין ,גבינת פיקורינו מגורדת וסלט קטן

צלחת בוקר פשוט

ביצים לבחירה ,סלט קטן ,גבינות ולחם

₪16
₪44

פנזנלה

₪52

ביצה בקן

₪58

שקשוקית

₪58

ריקוטה

₪62

מלנזנה

₪58

פוקצ'ה קטנה עם ביצי עין ,קרם קוקוס ,פטריות פורטובלו,
בצל ירוק ,בצל סגול וגבינת פיקורינו מגורדת .מוגש עם סלט קטן

פוקצ'ה קטנה עם עגבניות חלוטות ,בצל סגול ,כוסברה ,פטרוזיליה,
שום 2 ,ביצי עין ,גבינת פטה .מוגש עם סלט קטן
פוקצ'ה קטנה ,גבינת ריקוטה ,תפו"א בשמנת ,פיקורינו 2 ,ביצי עין,
מחית כמהין ,בצל ירוק .מוגש עם סלט קטן
פוקצ'ה קטנה ,חציל שרוף ,קונפי שום ,שום טרי ,יוגורט ,טחינה,
עגבניות מרוסקות ,בצל ירוק ,פטרוזיליה ,לימון וסלט קטן

מוזלי

גרנולה עם שקדים וצימוקים ,תפוח עץ ,מלון ,יוגורט,
גבינת ריקוטה טרייה דבש וקינמון

₪38

סלמון מעושן

אדום /רוזה (עם שמנת מתוקה)

רוטב עגבניות ,בזיליקום ,פרמז'ן

פונגי

פטריות פורטובלו ,פטריות פורצ'יני יבשות ,מחית כמהין,
שמנת ,פרמז‘ן ובצל ירוק

פונגי טבעוני

פטריות פורטובלו ,פטריות פורצ'יני יבשות ,מחית כמהין,
חלב קוקוס ובצל ירוק

עופרס חריף

רביולי ערמונים

רביולי גבינות

רוטב שמנת עדין ,שקדים ,לימון ופרמז'ן

אספרגוס

אספרגוס ,קונפי שום ,חמאה ,עלי מנגולד ,עגבניות מרוסקות
וגבינת פטה

ניוקי קצ'ה א'פפה

חמאה ,גבינת פיקורינו והמון פלפל שחור

קייל & פריקה

₪48
₪48
₪58

עלי קייל ,עלי בייבי ,חיטת פריקה ירוקה ,סלק אדום ,פטרוזיליה,
בצל סגול ,בצל ירוק ,פיצוחים ,חמוציות ,יוגורט וויניגרט מתקתק

בנוסף.....
קרפצ’יו קישוא

₪44

דפי זוקיני ,נענע טרייה ,עלי רוקט ,בצל ירוק ,צילי אדום ,פרמז'ן,
צנונית ,שמן זית ולימון

₪56
₪46

פילה מטיאס ,שמנת חמוצה ,בצל סגול ,בצל ירוק ,לימון ,עגבניות
מרוסקות ולחם קלוי

₪66
₪68
₪46
₪68
₪58
₪48

שום ,שמן זית ,פלפל ירוק חריף ,פלפל צ‘ילי גרוס ,עשבי תיבול,
גבינת פיקורינו מגורדת
חמאת מרווה ,שום ,יין לבן ,פרמז‘ן ובצל ירוק

ירוק

חסות ,עלי בייבי ,רוקט ,מלפפון ,אגס ,גרידת לימון ,בצל סגול,
פיצוחים ,פרמז'ן ,שמן זית ,ולימון
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ארטישוק אלה רומנה ,עגבניות שרי ,שום ,בצל ירוק ,גבינת פטה,
עגבניות טריות מגורדות ,גבינת ריקוטה ,בזיליקום ושמן זית
סלמון מעושן ,זוקיני ,נענע טרייה ,שמנת ,פרמז'ן ובצל ירוק

יהודה

עגבניות ,בצל סגול ,כוסברה ,פטרוזליה ,צנונית ,שום,
פלפל חריף ,שמן זית ולימון

קרפצ’יו סלמון מעושן

פסטות

₪58

מלפפון ,עגבניה ,שומר ,קולורבי ,קרעי לחם קלוי ,בצל סגול,
מוצרלה טרייה ,צלפים ,שמן זית ,לימון ,חומץ בלסמי ועשבי תיבול

סלמון מעושן ,בצל סגול ,בצל ירוק ,צלפים ,צ'ילי אדום ,צנונית
שמן זית ולימון

פסטות לבחירה  -פסטה יבשה ללא ביצים (טבעונית)
פטוצ'יני /פנה /פפרדלה /ספגטי /איטריות אורז (ללא גלוטן)

ארטישוק

קפרזה

עגבניות ,עגבניות שרי ,מוצרלה טרייה ,רוקט ,בזיליקום,
שמן זית ,לימון ,חומץ בן יין ובלסמי

₪52

פיצה

הבצק מוכן במקום .כל הפיצות מוגשות עם  100%גבינת מוצרלה.
(קמח ללא גלוטן /קמח  100%כוסמין  -תוספת של )₪6

מרגריטה

רוטב עגבניות 100% ,גבינת מוצרלה איכותית ובזיליקום

ביאנקו פורטובלו

רוטב קרם קוקוס ,פטריות פורטובלו ,מחית כמהין,
גבינת מוצרלה

בלאגן

רוטב עגבניות ,פטריות ,בצל סגול ,זיתים ,עגבניות טריות,
גבינת מוצרלה וגבינת פטה (לאחר האפייה)

במיה

זוקיני ופטריות

₪66
₪68

צ’ילי ורוקט

₪52

תוספות
לחם הבית  ,₪12שום  ,₪18טחינה  ,₪12גבינת פטה מגורדת
 ,₪12כדור מוצרלה טרייה ,₪14
ארטישוק אלה רומנה  ,₪12יוגורט ,₪10
תוספת שתי ביצי עין /חביתה  ,₪12תוספת סלט קטן ₪16

₪58
₪68
₪64

במיה ,רוטב עגבניות ,עגבניות קצוצות ,פטרוזיליה ,שום ,בצל סגול,
גבינת מוצרלה ,בצל ושמן זית
רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פטריות פורטובלו,
דפי זוקיני וקונפי שום

₪72

₪52

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,צ‘ילי אדום חריף ,רוקט קצוץ
וגבינת פרמזן (לאחר האפיה)

פיצה פופאי

עלי תרד ,גבינת מוצרלה ,קונפי שום ,שמן זית ,פטה מגורדת,
ו 2-ביצי עין

פוקצ'ה

שמן זית ,קונפי שום ,ועגבניות מרוסקות בצד
תוספות לפיצה:
ללא תוספת תשלום :בצל ,עגבניות ,פלפל חריף
זיתים ירוקים  ,₪8זיתי קלמטה  ,₪8פטריות פורטובלו ,₪8
גבינת פטה  ,₪10גבינת פיקורינו  ,₪12גבינה כחולה ,₪12
גבינת ברי  ,₪12ארטישוק אלה רומנה  ,₪12אנשובי ,₪12
ביצת עין (אפויה על הפיצה) .₪6

₪66
₪58
₪68
₪24

שתייה חמה

מתוקים
טירמיסו

₪36

עוגת גבינה

₪36

עוגת שוקולד חמה

₪38

שטרודל תפוחים

₪42

צלחת גלידה ( 3כדורים)

₪28

כדור גלידה

₪10

מוגש עם כדור גלידה
מוגש עם כדור גלידה

שתייה קרה
קולה ,דיאט קולה ,קולה זירו
ספרייט ,דיאט ספרייט
סודה
גזוז בטעמים
פיוז טי
תה ויסוצקי קר
תפוזים /לימונדה
מים מינרלים  1/2ליטר
מים מוגזים גדול -פרללה
מים מוגזים קטן -פרללה
בירה שחורה
סיידר צלול
מים טוניק /ג'ינג'ר אייל
קפה קר
אמריקנו קר
תה קר -חליטה ביתית מצמחי אזור הרי יהודה

₪12
₪12
₪10
₪12
₪14
₪14
₪14
₪10
₪18
₪12
₪18
₪16
₪14
₪16
₪12
₪15

₪12
₪16
₪13
₪17
₪10
₪12
₪12
₪12
₪10
₪12
₪12
₪12
₪16
₪18
₪18
₪28

קפוצינו קטן
קפוצינו גדול
קפוצינו סויה קטן
קפוצינו סויה גדול
אספרסו קצר/ארוך
אספרסו כפול
אמריקנו
קורטדו
מקיאטו קצר
מקיאטו כפול
תה
שוקו קטן
שוקו גדול
אפוגטו (אספרסו וכדור גלידה)
סיידר חם
סיידר חם אלכוהולי

בירות בבקבוק
קורונה
טובורג /קרלסברג
לף כהה /לף בהירה
ווינשטפן
סיידר אלכהלי "המתססה" (הרי יהודה) תפוחים/אגסים

₪28
₪26
₪28
₪28
₪28

בירות מהחבית
1/3 ,1/2

₪32/26

