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המטבח השכונתי
של גדעון בן עזרא



בוקר אצל השכן  ...................................................... 49 ₪
חביתת תרד ופרמזן / ביצים מקושקשות / אומלט 

פטה, עגבניות שרופות וזעתר, סלט ירקות, מיץ טבעי 
וקפה. תוספת  לביצים: פטריות / פרמזן -עלינו , 

סלמי / חזה אווז מעושן- 6 ₪ 

שקשוקה  ................................................................. 49 ₪
סלט קצוץ, מיץ טבעי וקפה / תה. השכן ממליץ 

להוסיף קוביות חצילים ופטה )עלינו( / קציצות בשר 
₪ 8

בוקר בשכונה ........................................................... 38 ₪
2 ביצי עין / אומלט / ביצים מקושקשות, סלט קצוץ 

/ ירוק, 2 תוספות לבחירה, סלסלת לחמים ומיץ טבעי 
/ קפה / תה תוספת לביצים: פטריות / פרמזן - 3 ₪

ארוחות הבוקר מוגשות עם גבינת שמנת, גבינת פטה, 
סלט טונה, פלפל קלוי, פסטו סלרי, טחינה, אבוקדו 

וסלסלת לחמים

סלמון בכבישה ביתית ....................................... 49 ₪
בלחם שיפון עם גבינת שמנת, רוקט ,בצל וצלפים

קציצות בשר ..................................................... 49 ₪
 עם טחינה, צנוניות ורוקט בלחם רוסטיק מלא. 

השכן ממליץ להוסיף גם סחוג.

כריכים )מוגשים עם סלט(

ארוחות בוקר* )מוגשות עד 12:00(
מוזלי ............................................................... 38 ₪
גרנולה ביתית, יוגורט 4.5% ופירות טריים, דבש / 

סילאן מיץ טבעי / קפה / תה לבחירה

 ארוחות בוקר טבעוניות

דייסת שבולת שועל וחלב שקדים ............................. 38 ₪
עם סוכר חום וקינמון, פירות טריים ושקדים קראנצ'ים,

 ומיץ טבעי / קפה / תה לבחירה

שקשוקת טופו וגרגירי חומוס ............................ 49 ₪ 
טחינה, פסטו סלרי, ממרח קטניות ואגוזים 
ואבוקדו, סלט קצוץ, מיץ טבעי וקפה / תה 

חביתה טבעונית ................................................ 49 ₪
חביתת קמח חומוס, בצל ועשבי תיבול. טחינה, פסטו סלרי, 
ממרח קטניות ואגוזים, אבוקדו, סלט, מיץ טבעי וקפה / תה        

לבנטיני .......................................................... 39 ₪
גבינת פטה ועגבניות שרופות בלחם מחמצת  מחיטה 

מלאה, עם פסטו סלרי, זיתי קלמטה ועלי רוקט

טוסט הבית ..................................................... 42 ₪
גאודה, פטה, עגבניות ו/או זיתים בלחם שיפון / 

קאסטן לבן     

סלטים
סלק וארטישוק ................................................. 45 ₪

רוקט, בצל סגול, זיתי קלמטה, שקדים, בזיליקום 
ופטה/טופו צרוב ברוטב שמן זית לימון ובלסמי

סלט ירוקים ...................................................... 45 ₪
אייסברג, עלי רוקט, קולורבי, אפרסמון, פרמז'ן 

ושקדים קלויים ברוטב אגוזים וחומץ בן יין 

קינואה ועדשים שחורות ................................... 42 ₪
עלי רוקט, צנונית, בצל, עשבי תיבול וגרידת לימון 

ברוטב שמן זית ולימון, עם יוגורט / טחינה

ועד הבית ......................................................... 40 ₪
סלט מלפפונים, עגבניות ובצל סגול עם אבוקדו, 

גרגירי חומוס ועשבי תיבול ברוטב שמן זית ולימון

בראנצ' התפוצות
וארוחות בוקר מיוחדות *שישבת אצל השכן:



כרוב צלוי בגרגירי קימל ומלח ים  ...................... 21 ₪
עם טחינה וסלסת עגבניות טרייה

לחם מרוקאי בתנור אבן ..................................... 19 ₪
עם חמאה, שמן זית, חומץ בלסמי וחמוצים ביתיים 

סלמון בכבישה ביתית ........................................ 21 ₪
בצל סגול, צלפים, מיונז חזרת וצנימים

לביבות סלק ועדשים ......................................... 32 ₪
ברוטב צזיקי יוגורט ושמיר או טחינה חריפה

נשנושים

צלחות קטנות .................................................... 16 ₪
סלט סלק ואגוזים עם זעתר / לאבנה ופלפל חריף 
שרוף / סלט עדשים ורימונים / כבושים ביתיים / 

טחינה משאושה / גבינת פטה עם סלסה חריפה / סלט 
עגבניות וגרגירי חומוס עם בצל

פותחים שולחן .................................................. 49 ₪
לחם מרוקאי עם 3 צלוחיות נשנוש לבחירה 

עיקריות**
תבשיל פרגיות עם חצילים ועגבניות ....................... 52 ₪

נתחים עסיסיים ורכים ברוטב עשיר בטעמים

בקר ברוטב ברביקיו ביתי  ...................................... 55 ₪
בקר בבישול ארוך ברוטב ריחני שעשוי מעגבניות, 

וויסקי וחומץ תפוחים

שניצל הבית  .......................................................... 49 ₪
עם ירקות שכבשנו בעצמנו וחרדל דיז'ון

סלמון אפוי בתנור אבן  .......................................... 59 ₪
במשרה יין לבן, גרגירי חרדל וטימין

קציצות בשר וירקות ............................................... 49 ₪
ברוטב עגבניות עשיר

תוספות לעיקרית: 
 פירה תפו"א / אורז / פריקי /  סלט ירקות  / 

רטטוי עונתי

טבעוניות

תבשיל פריקי עם ירקות צלויים  ............................... 45 ₪
עם אגוזי מלך וטחינה

קציצות סלק ושיבולת שועל   .................................. 49 ₪
עם סלט עלים, גרעיני חמנייה, צ'ילי חריף ורימונים 

פלפל ממולא בקינואה ולימון  ................................. 42 ₪
עם חיטה, שקדים, אגוזי מלך וסלט ירוק / קצוץ

כריך טבעוני  .................................................... 39 ₪
 פטריות צלויות בלחם מחמצת מחיטה מלאה, 

עם ממרח קטניות- אגוזים ורוקט  

פסטות
פסטת ציידים  ........................................................ 52 ₪

נקניקים מעושנים, פטריות, רוטב שמנת ויין אדום

פסטה דניאלה  ....................................................... 44 ₪
 פנה מחיטה מלאה עם שמן זית, עגבניות טריות, 

בזיליקום, אגוזי מלך וגבינת פטה )חם-קר(

לינגוויני עם כדורי בשר .......................................... 49 ₪
ברוטב עגבניות, ירקות שורש ובזיליקום

לינגוויני מדיטרנה  ................................................. 46 ₪
 עגבניות שרופות, ארטישוקים צלויים וזיתי קלמטה

באליאוליו אורגנו ויין לבן

**ארוחות עסקיות שוות  א'-ה' 12:00-19:00



אספרסו קצר / ארוך .................................................. 8 ₪

אספרסו כפול קצר / ארוך ........................................ 10 ₪

מקיאטו רגיל / כפול  ............................................ 8/10 ₪

הפוך קטן / גדול  ................................................. 11/14 ₪

אמריקנו קטן / גדול  ............................................. 9/12 ₪

קפה שחור ................................................................. 9 ₪

נס קפה / נס על חלב  ............................................ 9/12 ₪

שוקו פרלינים  .......................................................... 14 ₪

קנקן חליטות / תה ג'ינג'ר, לימון ודבש  ..................... 14 ₪

תה / תה נענע ............................................................ 9 ₪

סן פלגרינו גדול  ...................................................... 24 ₪

מים מינרליים / סודה / טוניק ................................... 10 ₪

תה קר / קפה קר  ...................................................... 14 ₪

מיץ תפוזים / אשכוליות אדומות / לימונדה .............. 14 ₪

מוגזים ...................................................................... 12 ₪

סיידר תפוחים  .......................................................... 12 ₪

משקאות

אלכוהול **קינוחים
נוגט גלסה ........................................................ 29 ₪
מקפא שמנת ואגוזים מקורמלים עם דובדבני וישניאק

שוקו שוקו וניל  ................................................. 29 ₪
בראוניז שוקולד במרק שוקולד חם וגלידת וניל 

פגז קומפוט  ...................................................... 29 ₪
בריוש גבינה קלוי, מרקחת פירות וקרם פרש 

עוגת גבינה אפויה  ............................................ 29 ₪
עם פירות טריים וקרם פרש

עוגת ביסקוויטים .............................................. 29 ₪
שכבות שמנת וניל, אספרסו ושוקולד מריר

פאדג' שוקולד מריר  ......................................... 29 ₪
עם רוטב תות שדה חם וגלידת וניל

אדומים

ג'אסט מרלו, טוליפ, ישראל  ............................  120 /39 ₪

מלבק, אלסה ביאנקי, ארגנטינה  .......................  90 /29 ₪

בורגו סלנה רוסו, קורטולו אריני, סיציליה  ........  90 /29 ₪

לבנים

וינו ורדה, ראזה, פורטוגל  .................................  25/90 ₪ 

שרדונה, אנדורגה, צ'ילה ...................................  25/90 ₪

מבעבעים

ברוט, גראן ליוונזה, ספרד ................................  75 /22 ₪ 

בירה

גולדסטאר מהחבית  שליש / חצי / קנקן  .....  45/25/20 ₪ 

קרלסברג, בקבוק   ...................................................  22 ₪ 

סטלה ארטואה, בקבוק  ...........................................  25 ₪ 

קורונה, בקבוק   .......................................................  22 ₪ 

אלכוהול

ערק  ..................................................................  18/29 ₪ 

אפרול / קמפרי  .................................................  18/29 ₪

סטולי קריסטל  ..................................................  18/29 ₪ 

ואן גוך  .............................................................  24/40 ₪ 

בקרדי רום  .........................................................  18/29 ₪ 

ג'ין  ...................................................................  18/29 ₪ 

גיימסון   ............................................................  24/40 ₪ 

גלן ליווט 12 סינגל מאלט  ..................................  30/45 ₪

תוספת מיץ טבעי  ......................................................  6 ₪ 

** 1 + 1 על כל האלבוהול 
א'-ה' 16:00-22:00


