
ארוחות בוקר
מוגשות עד השעה 13:00

כל ארוחות הבוקר מוגשות בליווי סלט כפרי מתובל בשמן זית ולימון
)חסה, עגבניה, מלפפון, גזר, כרוב לבן, כרוב סגול(, מיץ תפוזים או לימונדה וקפה או תה.

*לחם ללא גלוטן - תוספת 6 ש"ח

בוקר ישראלי | 64 ₪ 
בוקר זוגי | 120 ₪ )פעמיים ישראלי(

שתי ביצים עשויות לבקשתך, מוגשות לצד סלט טונה מתובל, סלט אבוקדו, גבינת פטה 5%, 
גבינת שמנת 5%, גבינת שמנת שום שמיר 5%, טפנד פלפלים, מטבל פסטו, טחינה ביתית, 

זיתים, קונפיטורת פרי, לחמניות הבית וחמאה ומיני מאפים מתוקים ומלוחים.

בוקר פריטטה | 59 ₪
בליווי  מוגשת  תיבול,  ועשבי   5% פטה  גבינת  אדמה,  תפוח  ביצים,  משתי  עשויה  פריטטה 

לחמניות הבית, קונפיטורת פרי וחמאה.
*זמן אפיית הפריטטה בתנור אורך כ-12 דקות

בוקר פוקצ'ה | 59 ₪
שתי ביצים עשויות לבקשתך, מוגשות על מצע פוקצ'ה טריה, לצד סלט טונה מתובל, סלט 
אבוקדו, גבינת פטה 5%, גבינת שמנת 5%, גבינת שמנת שום שמיר 5%, טפנד פלפלים, מטבל 

פסטו, טחינה ביתית וזיתים.

בוקר פינוקים | 56 ₪
מאפה גבינה מלוח, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, טחינה ביתית, גבינת שמנת 5% והסחוג של 

שלומי.

בוקר הולנדי | 59 ₪
שתי ביצים עלומות מוגשות על לחם קלוי, גבינת פטה 5%, גבינת עיזים, גבינת שמנת 5%, 

רוטב חרדל, לחמניות הבית, קונפיטורת פרי וחמאה.

בוקר קרואסון | 59 ₪
קרואסון חמאה טרי במילוי גבינת שמנת 5%, סלמון מעושן וביצת עין.

*לנוהגים היתר

בוקר שקשוקה | 56 ₪
זיתים  ביתית,  טחינה  בליווי  תיבול,  ועשבי  גמבה  בצל,  טריות,  עגבניות  הבית:  שקשוקת 
ולחמניות הבית, מוגשת לבחירה עם: טופו/ שתי ביצים/ שתי ביצים וגבינת פטה 5%/ שתי 

ביצים ופרוסות חציל מטוגן/ שתי ביצים על מצע ממרח חומוס ביתי.

בוקר טוסט | 59 ₪
בייגל טוסט במילוי גבינה מותכת וגבינה צהובה. ברגע שהבייגל יוצא מהטוסטר, בוזקים 

עליו רוטב שמנת חם וביצת עין מעל.

נשנושי בוקר
בוקר מתוק | 45 ₪

וופל בלגי מוגש בליווי סירופ מייפל, סלט פירות וקצפת.

קפה ומאפה | 25 ₪
קפה ומאפה שמרים מתוק/ מאפה מלוח.

סלסלת בוקר | 25 ₪
לחמניות הבית, חמאה וקונפיטורת פרי

מוזלי | 39 ₪
מבחר פירות העונה, יוגורט, דבש תמרים וגרנולה.

קאדה | 15 ₪
מאפה גבינת חמד, הנעשה טרי במקום.

ג'חנון | 39 ₪
*מוגש רק בימי שישי

עגבניות  ביתית,  טחינה  קשה,  ביצה  יחדות(,  )שתי  שירה   של  הביתי  הג'חנון 
מרוסקות והסחוג של שלומי.

טוסטים
מוגשים בבייגל טוסט בליווי סלט כפרי מתובל בשמן זית ולימון )חסה, עגבניה, מלפפון, 

גזר, כרוב לבן, כרוב סגול(.

טוסט ישראלי | 49 ₪
חמאה, גבינה צהובה, גבינת פטה מעודנת, עגבניה, בצל ירוק וזעתר.

טוסט איטלקי | 51 ₪
רוטב נפוליטנה, גבינה צהובה, מוגש לצד רוטב שמנת חם, שאי אפשר להפסיק לטבול בו 

את הטוסט.

טוסט רועים | 51 ₪
חמאה, גבינה צהובה, גבינת עיזים, פטריות טריות ועגבניה.

כשר למהדריןתפריט

מנות פתיחה
רול אבוקדו | 34 ₪

סלסת אבוקדו במעטפת גבינה צהובה בציפוי פריך, מטוגן ומוגש בליווי סלסת 
עגבניות פיקנטית.

פטריות ממולאות | 34 ₪
פריך,  בציפוי  ופרמז'ן,  ביתי  פסטו  במטבל  ממולאות  טריות,  שמפניון  פטריות 

מטוגנות ומוגשות על מצע רוטב שמנת חם.

כדורי ירקות, עדשים ובורגול | 35 ₪
מטוגנים, מוגשים על מצע טחינה ביתית.

חטיפי כרובית | 35 ₪
פרחי כרובית בציפוי פריך, מטוגנים ומוגשים בליווי צ'ילי מתוק וטחינה ביתית.

כדורי ריזוטו | 34 ₪
ריזוטו ומוצרלה בציפוי פריך, מטוגנים ומוגשים על מצע רוטב רוזה חם.

מחבת ירוקים | 36 ₪
פרחי ברוקולי, שעועית ירוקה וכרוב ניצנים 

מוקפצים בחמאת שום.

חציל על האש | 34 ₪
חציל קלוי על האש בזילוף טחינה, 

מוגש בליווי סלסת עגבניות. )ט(

נגיסי חלומי | 34 ₪
אצבעות גבינת חלומי בציפוי פריך, מטוגנות ומוגשות בליווי צ'ילי מתוק.

פוקצ'ות הבית | 38 ₪
אביחיל- מטבל פסטו ביתי, פטריות שמפניון מוקפצות וגבינת פטה מעודנת.

שמנת פטריות- גבינת פטה מעודנת, פתיתי גבינה צהובה ורוטב שמנת פטריות 
מוקרם.

סביח- פרוסות חציל מטוגן, ביצה קשה, טחינה, בצל ופטרוזיליה.

צאן- מטבל פסטו ביתי, גבינת עיזים, עגבניות שרי וזיתי קלמטה.

אדממה | 32 ₪
פולי סויה ירוקים בעיטור מלח גס. )ט(

Toasts
Happy!

Happy 
Day!

*ללא המיץ

)ט( - טבעוני
תכנית אינטרנטית של 30 יום לתרגול חיים ללא סוכר.

כל המנות המסומנות בתפריט אינן מכילות סוכר ואושרו ע״י דיאטנית האתגר.



איטליה הקטנה שלנו
כל סוגי הפסטות במגוון סוגי הרטבים | 59 ₪

מבחר הפסטות:
פטוצ'יני

פנה
חונקי כמרים מקמח מלא )ט(

ניוקי תפוח אדמה
ניוקי גבינה

ניוקי סלק במילוי גבינה ופיסטוקים
רביולי גבינה
רביולי בטטה

דואט של רביולי אדום לבן במילוי גבינת פטה

מבחר הרטבים: 
בסיס של רוטב שמנת עם תוספות | פטריות/ עגבניות/ בטטה/ סלמון 

*סלמון בתוספת 15 ₪
פומודורו | שמן זית, שום, עגבניות, בזיליקום ואורגנו.

וגבינת  צנוברים  מוקפצות,  טריות  שמפיניון  פטריות  זית,  שמן  פסטו,   | צנוברים  פסטו 
פטה 5% מגורדת מעל.

לזניה | 63 ₪
5 שכבות של עלי לזניה טריים, במילוי גבינת פטה, פרמזן ופתיתי גבינה צהובה ברוטב 
רוזה )שמנת עגבניות(, מוגשת בליווי סלט כפרי מתובל בשמן זית ולימון )חסה, עגבניה, 

מלפפון, גזר, כרוב סגול, כרוב לבן(.

קיש | 63 ₪
תחתית של בצק פריך במילויים שונים לבחירה- ברוקולי/ תרד/ בטטה/ פטריות/ בצל, 
מוגש בליווי סלט כפרי מתובל בשמן זית ולימון )חסה, עגבניה, מלפפון, גזר, כרוב סגול, 

כרוב לבן(.

פיצה אישית | 29 ₪/ זוגית | 39 ₪
ביתי  במתכון  פיצה  רוטב  עם  אבן,  בתנור  הנאפה  איטלקי,  מבצק  עשויה  שלנו  הפיצה 

משובח וגבינת מוצרלה איכותית.
תוספות לבחירה- 2 ₪ לתוספת

תירס/ עגבניה/ גבינת פטה/ עלי בזיליקום טריים/ טונה/ זיתים/ בצל/ פטריות/ פלפל 
חריף

תפוח אדמה מוקרם | 59 ₪
פלחי תפוח אדמה אפויים, מוקרמים בתנור ברוטב שמנת פטריות ופתיתי גבינה צהובה, 
מוגש בליווי סלט כפרי מתובל בשמן זית ולימון )חסה, עגבניה, מלפפון, גזר, כרוב סגול, 

כרוב לבן(.

מרק היום | 35 ₪
*מוגש רק בחורף

מוגש בליווי לחמניות הבית וחמאה.

כריכים
מוגשים בג'בטה מקמח מלא- 38 ₪ / לאפה ענקית- 42 ₪ / לחמניית מיני מקמח מלא- 28 ₪ / 

לחמניה ללא גלוטן- 38 ₪

צאן | ממרח פסטו ביתי, פרוסות גבינת עיזים, פטריות פורטובלו מוקפצות וחסה.

סלמון | גבינת שמנת 5%, סלמון מעושן, חסה, עגבניה, בצל ירוק ופלפל שחור גרוס.

*לנוהגים היתר

טונה | טונה מתובלת, פרוסות ביצה קשה, חסה ועגבניה.

חביתה | גבינת שמנת 5%, חביתה, חסה, עגבניה ומלפפון חמוץ.

אבוקדו | סלסת אבוקדו, פרוסות ביצה קשה, חסה ועגבניה.

בגדדי | טחינה ביתית, פרוסות חציל מטוגן, ביצה קשה, חסה, עגבניה ומלפפון חמוץ.

חלומי | ממרח פסטו ביתי, גבינת חלומי צרובה במחבת, חסה, עגבניה ובצל סגול.

פורטובלו | ממרח פסטו ביתי, פטריית פורטובלו צרובה במחבת, חסה, עגבניה ובצל סגול. )ט(

דגים
*1/3 קרלסברג מהחבית ב-13 ₪ בלבד, למזמין ארוחת דגים.

פיש&צ'יפס | 65 ₪
נתחי דג בציפוי פריך, מטוגנים ומוגשים בליווי צ'יפס

בורגר סלמון | 69 ₪
קציצת סלמון אפויה בתנור, מוגשת על לחמניית המבורגר קלויה עם טפנד פלפלים ביתי, 

חסה, עגבניה ובצל סגול, בליווי צ'יפס.

ארוחה במחבת | 69 ₪
קבבוני מוסר ובורי ברוטב עגבניות פיקנטי, מוגשים בליווי אורז לבן, מטבל חומוס ביתי 

ולחמניות הבית.

אמנון/ סלמון/ בורי | 99 ₪

דניס/ לברק | 112 ₪
דגים טריים, מפולטים, נאפים בתנור על מחבת צלייה בתערובת עשבי תיבול, מוגשים 
בליווי סלט כפרי מתובל בשמן זית ולימון )חסה, עגבניה, מלפפון, גזר, כרוב סגול, כרוב 

לבן( ותוספת חמה לבחירה: צ'יפס/ תפוח אדמה/ אורז לבן/ מחבת ירוקים.
עד שמנת הדג תוגש )עשוי לקחת כ-15 דקות( תתפנקו בלחמניות הבית ומטבלים.

סלטים
כל הסלטים מתובלים בשמן זית ולימון, ומוגשים בליווי לחמניות הבית וחמאה.

*לחם ללא גלוטן- תוספת 6 ₪

סלט אביחיל | 59 ₪
חסה, עגבניות שרי, מלפפון, גזר, נבטים, פטריות פורטובלו ופלחי בטטה מוקפצים בשמן 

זית ותבלינים, גבינת עיזים וצ'יפס בטטה.

סלט דנדוס | 59 ₪
קרוטונים,  מוקפצות,  שמפניון  פטריות  קלויה,  גמבה  גזר,  מלפפון,  שרי,  עגבניות  חסה, 

רצועות כרישה מטוגנות, נגיסי גבינת עיזים, פטה וחלומי מטוגנים בציפוי פריך.

סלט קייצי | 56 ₪ )ט(
חסה, עגבניות שרי, מלפפון, גזר, רצועות תפוח עץ, רצועות כרישה מטוגנות, צ'יפס בטטה 

וג'עלה )תערובת פיצוחים(.
*מומלץ למי שלא טבעוני - תוספת גבינת פטה מעודנת- 5 ₪

סלט קינואה | 56 ₪ )ט(
קלויים  שקדים  קינואה,  מיובשות,  עגבניות  נבטים,  גזר,  מלפפון,  שרי,  עגבניות  חסה, 

וחמוציות.
*מומלץ למי שלא טבעוני - תוספת גבינת פטה מעודנת- 5 ₪

סלט עדשים וקינואה | 56 ₪ )ט(
חסה, עדשים חומות, קינואה, גזר, בצל, ג'עלה 

)תערובת פיצוחים(, חמוציות ופטרוזיליה.

סלט יווני | 56 ₪
חסה, עגבניה, מלפפון, גזר, פלפלים קלויים, 

בצל סגול, זיתי קלמטה, גבינת פטה 5% וזעתר.

סלט קפרזה | 49 ₪
חסה, עגבניות שרי, בייבי מוצרלה, עלי בזיליקום  טריים.

סלט גינה | 56 ₪
חסה, עגבניה, מלפפון, גזר, תירס, בצל סגול, טונה מתובלת וביצה קשה.

סלט חלומי משגע | 59 ₪
*סלט חם, מוקפץ, בתיבול אסיאתי

טריות  שמפיניון  ופטריות  נבטים  גזר,  מקורמלות,  בטטות  פלחי  צרובות,  חלומי  קוביות 
מוקפצים בתיבול אסיאתי ומוגשים על מצע של חסה.

סלט מוקפץ | 56 ₪
ונבטים מוקפצים  גזר, כרוב, קישואים  פלפלים צבעוניים, פטריות שמפיניון טריות, בצל, 

בתיבול אסיאתי ומוגשים עם שומשום קלוי על מצע של חסה. )ט(

כשר למהדריןתפריט

)ט( - טבעוני

*ללא החמוציות

*טונה נקייה 
ללא תירס

*עם תוספות הירוקים
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