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ספיישלים

מנות מיוחדות מתחלפות
שאלו את המלצר...

כריכים

פתיחה חמה   

חציל קלוי בטחינה שחורה עם
נגיעות סלסת עגבניות

כרובית (זערה) צרובה ומטובלת
בסגנון ערבי 

קיש לבחירה תרד/פטריות/ברוקולי

חציל קלוי

כרובית צרובה

קיש פאפאס

     39  ₪

     39  ₪

99פיש דיש   ₪  59     

סטייק סלמון

פילה לברק

מיקס פירות ים

כל מנה מוגשת עם ירקות ירוקים צרובים
הוסיפו פירה ב15₪

סלט רומאי₪
למרות שהוא טבעוני משביע כמו סטייק

הוסיפו

עוף קונפי/קורנביף                       

שרימפס/סלמון                    
ניתן להחליף רוטב לשמן זית ולימון

סלט קיסר
סלט קלאסי אולטימטיבי: חסות, שרי, קרוטוני

בריוש, רוטב קיסר שלנו 

סלט וולדורף
סלט המשלב מתיקות וחומציות לעומק טעמים 

55₪סלטים   

 22₪

 15₪

פרנץ' טוסט

ביצים לבחירה, שלושה מטבלים
עונתיים, סלט ירוק, לחם, מוגש עם

שתייה קרה או חמה לבחירה

שקשוקה, לחם, מוגש עם שתייה קרה
או חמה לבחירה

קרואסון חמאה, סלמון מעושן, גבינת
שמנת, חביתה/עין

צ'יזי טוסט עם פסטו ועגבניות

בריוש עצום במפל מייפל עם קצפת
ופירות עונתיים 

בוקר פאפא'ס

בוקר שקשוקה 

קרואסון סלמון 

טוסט ישראלי

גוד מורנינג
מוגש בימי שישי 13:00 - 09:00

 65₪

 55₪

 59₪

 55₪

 61₪

ללא גלוטןצמחוניטבעוניברודצקי 15, רמת אביב

קורנביף מעושן עם פטריות, בצל
מצומק ומלפפון כבוש

ראגו בקר עדין 

קציצה עסיסית עם קראסט פנקו

חזה עוף קונפי עם ירקות טריים
ופסטו

כריך קורנביף

סלופי שף

שרימפבורגר

כריך חזה עוף

     69  ₪

     64  ₪

     49  ₪

     72  ₪

קריספ'יס

דג לבן מצופה בפנקו, מיקס חסות

שרימפס וקלמארי קריספים,
מיקס חסות

שניצלונים בהכנה ביתית, שרי,
מלפפון

פיש אנד צ'יפס

פריסטו מיסטו

שניצלונים וצ'יפס

כל הקריספ'יס מוגשים עם רוטב
טרטר ללא הגבלה

     69  ₪

     99  ₪

     49  ₪

פסטות

פסטה ילדים

פסטה איטלקית חמוצה עשירה בטעמים
אוליו אוליו

הוסיפו

פטריות                                
עוף                                   

בולונז                              
סלמון                              

ספגטי ברוטב שמנת/רוזה/עגבניות 

כל הפסטות מוגשות עם פרמזן ללא
הגבלה

ספגטי עם מבחר פירות ים ברוטב
רביגוט

סיפוד

     52  ₪

     82  ₪

     39  ₪

₪    8 
     15 
     15 
     22 

₪

₪

₪

טל׳ : 51 25 741 03

בצד מוגש עם תוספת לבחירה: סלט
ירוק/ציפ'ס


