
ירקותבוקר בכיף

* בשישי ושבת החל מהשעה 11:00 מינימום הזמנה של 50 ש''ח לאדם בכל שטח המסעדה

קטנות

72 ארוחת בוקר פלורה 
2 ביצים לבחירה: אומלט \ מקושקשת \ עין \ עין הפוכה 

סלט ירקות קצוץ, סלסלת לחמים ומבחר מטבלים. 
שתיה קרה וחמה לבחירה. 

תוספות לחביתה: בצל / עשבי תיבול 4+ � גאודה 6+ � אווז 12+ 

58 שקשוקה אסלית  
תבשיל עגבניות, פלפלים, בצל, שום ועשבי תיבול 

בתוספת 2 ביצים, מוגש לצד טחינה וחלה.

64 שקשוקה ים תיכונית 
תבשיל עגבניות, פלפלים, בצל, שום ועשבי תיבול בתוספת 

2 ביצים, גבינת פטה חצילים וזעתר, מוגש לצד טחינה וחלה.

46 כריך חביתה של פעם 
ג'בטה דגנים מרוחה בגבינת שמנת עריסה 

עם מלפפון חמוץ, עגבנייה, בצל סגול וחסה לצד סלט עלים.

48 מוזלי 
סלט פירות העונה, גרנולה ,טחינה גולמית וסילאן ביוגורט עיזים.

38 ג'חנון (מוגש רק בשבת) 
בליווי רסק עגבניות, ביצה חומה, מלפפון חמוץ וסחוג ביתי.

52 בורקס לוינסקי (מוגש רק בשבת) 
במילוי גבינה / גבינה ותרד, לצד רסק עגבניות מלפפון חמוץ 

סלט קצוץ וטחינה.

32/28 קפה ומאפה   
מאפים טריים במילוי שוקולד / קינמון / שקדים / חמאה

18 סלסלת לחמים עם חמאה וריבה 

32 פוקצ‘ת הבית 
בליווי שמן זית, רסק עגבניות טרי ושום קונפי.

29 עלי גפן וציזיקי 
 28 טחינה הר ברכה 
 32 לאבנה אסלי 

48 חציל שרוף על הגריל 
בתוספת טחינת נענע ועשבי תיבול, גרגרי חומוס, קוביות סלק

וזרעי עגבנייה, שמן זית, מלח פלפל ופלפל צ'ילי חריף.

47 כרובית מטוגנת 
מוגש על טחינה, רסק עגבניות, שמן זית, מלח גס ופטרוזיליה. 

58 בטטה מדורה 
צלויה בתנור אבן עם קרם פרש וגרידת לימון.

52 ארטישוק מטוגן 
על מצע של יוגורט נענע סרירצ'ה.

42 החומוס של אסף 
טחינה, שמן זית, כמון ופטרוזיליה. 

תוספת גרגירים חמים 10+ � תוספת ביצה 6+ � ראגו פטריות 10+

40\30 צ׳יפס  
46 צ׳יפס בטטה 
46 צ׳יפס מיקס  

כריכים וטוסטים

56 טוסט צהובה 
גבינה צהובה, פרוסות עגבניה, בייגל טוסט עם שומשום.

59 טוסט מעורב 
גבינה צהובה, גבינה בולגרית, עגבנייה, זעתר וזיתים. 

66 כריך עוף 
ג׳בטה דגנים מרוחה באיולי לימון וסלט גוואקמולי, 

עם רצועות חזה עוף, מלפפון חמוץ, עגבניה וחסה. בליווי סלט ירוק.

72 כריך אנטריקוט 
לחמנייה מתוקה עם איולי צ׳ימיצ׳ורי, רצעות אנטריקוט דקות, 

בצל סגול מלפפון חמוץ. מוגש לצד צ'יפס.

58 צלחת ירקות 
ערימה של ירקות צבעונים מתובלים בשמן זית ומיץ לימון טרי 

לצד מטבל של ציזיקי.

54 סלט קצוץ 
מלפפון, עגבניה, בצל סגול, פטרוזליה, מתובל בשמן זית 

ומיץ לימון טרי, מוגש עם טחינה.

59 סלט יווני קלאסי 
גמבות, מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, זיתי קלמטה, שמן זית 

מיץ לימון, גבינת פטה וזעתר.

64 קפרזה 
עגבניות שרי במגוון צבעים עם מוצרלה באפלו, בזיליקום טרי,

בצל סגול וזיתי קלמטה בשמן זית בלסמי. 

58 סלט קיסר 
לקט חסות, קרוטונים, בצל סגול, אגוזי מלך, רוטב קיסר, וגילופי פרמז'ן.

תוספת עוף 14+

עיקריות

78 המבורגר פלורה 
220 גרם בשר בקר מוגש עם צ׳יפס. 

ניתן להוסיף: צ'אדר 8+ � בצל מטוגן 6+ � גוואקמולי 8+ � ראגו פטריות 10+ � אווז 12+ 

76 פוקאצ׳ה סינייה 
בשר טלה בבישול ארוך ,על מצע של פוקצ'ה מגיע עם טחינה ובצל סומק.

84 שיפודי פרגית 
 2 שיפודי פרגית עם ירקות צלויים ותפוח אדמה מדורה.

64 פיצה מרגריטה 
תוספת זיתי קלמטה 8+

ספיישל היום - שאל את המלצר/ית 

מנות ילדים

59 שניצלונים עם צ׳יפס 

59 נקניקיות עם צ׳יפס 

64 מיקס ילדודס 
ערימת שניצלונים, נקניקיות וצ׳יפס. 

קינוחים

42 עוגת גבינה עם תוספת פירות יער 

42 עוגת שוקולד מוצרט 

                  40 אבטיח (בעונה) 
תוספת גבינת פטה 10+

 קוקטיילים ליום טוב
מוגשים עד השעה 11:30

28 מימוזה 
28 קיר רויאל 
28 אפרול שפריץ 
28 לימונערק 

ארוחות הבוקר מוגשות עד השעה 11:30

22 מיקס זיתים 
22 חמוצים 
22 שקדים במלח 
32 נאצוס 

נשנושים



D rink

178/40 סוביניון בלאן 
רמת הגולן "ירדן", ישראל (יבש)

182/42 פינו גריג'יו 
לה טונלה, איטליה (חצי יבש) 

280 האמפטון וואטר 
צרפת,(יבש) 

180/42 גוורצטרמינר רוזה קולומביה ואלי 
שאטו סיינט מישל, ארה"ב (חצי יבש)

145/45 בטא ריזלינג  
יקב ברקן, ישראל (חצי יבש)

178/48 מאד האוס 
ניו זילנד (יבש)

320 סנסר 
צרפת (יבש)

240/52 פטי שאבלי 
דומיין דה מאלאנד, צרפת (יבש)

224 רוזה גרנאש  
יקב פלדשטיין, ישראל (יבש)

210 סוביניון בלאן רוסאן 
יקב פלדשטיין (יבש)

185/45 קברנה סובניון ספיישל רזרב   
"ברקן", ישראל

185/45 סירה 
רמת הגולן "גמלא", ישראל

16 אמריקנו 
10 אספרסו / מקיאטו - קצר / ארוך 
 14 אספרסו / מקיאטו - כפול / ארוך 
 12 קפה שחור 
16 / 12 הפוך קטן / גדול 
18 שוקו חם 
14 תה נענע / לימון 
28 / 18 סיידר חם / עם יין 

13 מים מינרלים 
13 פפסי/ פפסי מקס / 7 אפ / דיאט 7 אפ 
15 נסטי 
ענבים  13
14 תפוחים צלול 
14 בירה שחורה נשר 
סן פלגרינו  28/18
 16 לימונדה/אשכולית אדומה 
22 תפוזים סחוט 

שתיה חמה

שתיה קלה

יינות לבנים

יינות אדומים

מבעבעים

38/33 הייניקן חבית 
36/33 גולדסטאר חבית 
40/35 פאולנר חבית 
32  Sol
22 היינקן 0.0 

בירות
169/43 קאווה איבריקה ברוט 

איבריקה, ישראל

650 ברוט 
מואט ושנדו, צרפת (יבש)

וודקה
45/29 אבסולוט 
68/38 בלוגה 
52/28 ואן-גוך בטעמים 

וויסקי
42/28 ג'יימסון 
42/36 גלנליווט 
52/38 מונקי שולדר 
78/44 גלנפידיך 15 ריזרב 
80/44 מקאלן 12 

ג׳ין
44/32 ביפאיטר 
 48/36 ביפאיטר 24 
59/41 הנדריקס 
58 ג׳ין מאנקי 47 

רום 
38/28 הוואנה קלאב 
42/32 נגריטה לבן 
52/38 נגריטה ספייס 

טקילה  
48/32 מילאגרו סילבר 
58/39 מילאגרו אנייחו 
75/45 פטרון סילבר 

קוניאק
42/38   VS הנסי
64/48  VSOP רמי מרטן

אפריטיף
38/26 ערק אשקלון 
 48/28 אוזו מיני 
 52/34 אוזו מטאקסה 
 44/32 אפרול 
39/29 קמפרי 

ליקרים
36/28 פיג׳לינג 
39/29 פסואה 
46/32 מידורי 
42/32 בייליס 
52/32 ייגרמייסטר 
54/39 שרטרז ירוק 

אלכוהול

26 אייס קפה  

20 קפה קר טבעי 

26 גרניטה בטעמים 

48 אייס לימונערק 

54                                       FULL OF PASSION
יגר מייסטר, לימון סחוט ואייס פסיפלורה, טרופי חמוץ ומתוק. 

54                                                      ALWAYS HAPPY
אוזו עם אבטיח, אייס לימונענע ונגיעת סלרי. 

קוקטייל קיצי לאוהבי האניס.  

48 מוחיטו קלאסי                                                              
רום לבן , מיץ לימון, סוכר חום, לימון ונענע טריים, 

בסגירת סודה ואנגוסטורה.

38 מימוזה 

48 אפרול שפריץ 

מיוחדים


