
בוקר שקשוקה ₪52
תבשיל עגבניות מרוקאי עם ביצים
בוקר שקשוקה בלקנית ₪58 

תבשיל עגבניות מרוקאי עם ביצים,
חציל, קישוא, תרד וגבינת עיזים.
שקשוקה תרד בולגרית 58 ₪

תבשיל עגבניות מרוקאי עם ביצים, תרד ובולגרית
כל השקשוקות מוגשות עם  לחמניות, סלט קצוץ, 

טפנד זיתים, טחינה ״הר ברכה״ וחמאה

בוקר מתוק
פנקייק קלאסי מייפל* 38 ₪ 

פנקייק פירות יער* 42 ₪ 
פנקייק שוקולד* 42 ₪ 

* מוגש עם פירות העונה וקצפת וניל

כריך קפרזה  44 ₪
מוצרלה, בזיליקום, בצל סגול, עגבניה, זוקיני, בלסמי 

)מוגש בפוקאצ׳ה(
כריך סביח 44 ₪

חציל, עגבניה, ביצה קשה, פלפל חריף, טחינה, בצל סגול, 
פרוסת לימון, פטרוזליה, 

מוגש עם פלחי תפוח אדמה.

כריכים בג׳בטה

סלט ירוק 52 ₪
עלי רוקט, תרד, כוסברה, ג׳רג׳יר, נענע, בזיליקום, 

תפוח עץ, חמוציות,ויניגרט תפוזים וריקוטה מגוררת.

סלט רוקפור 58 ₪
לבבות חסה ועלי בייבי בוויניגרט הדרים, 

רוקפור )דייניש בלו(, עגבניות שרי, תפוח עץ, 
פקאן קלוי, גרנולה בדבש 

סלט סרדינים 58 ₪
סרדינים של ״אורטיז״, רוקט, מלפפון בייבי, זיתי 

קלמטה, פלפל חריף, עגבניה, ביצה קשה, בצל סגול, 
אבוקדו )בעונה(, יוגורט וצנונית

סלטים
מוגש עם פרוסות לחם וחמאה

ארוחת בוקר ₪48
חביתה עם שתי תוספות, סלט ירקות קצוץ

לחמניות ומטבלים: טפנד זיתים, טחינה ״הר ברכה״ 
וחמאה

לבחירה: גבינת שמנת/שום שמיר/טאפאס משתנה
מוזלי אישי

 
מיץ טבעי סחוט במקום 24/17 &
סלרי / ג׳ינג׳ר / גזר / תפוח / סלק
תפוזים סחוט )בעונה( 18/15 &

לימונדה / אשכולית אדומה  18/15 ₪ 
לימונענע גרוס 18 &

גרניטה על בסיס אספרסו 18 &
קפה קר 18 &

פרי שייק חלב/ מים/תפוזים: מלון בננה תמר תות 22 &

משקאות קלים

משקאות קרים:

קוקה - קולה  12 ₪
קוקה - קולה זירו  12 ₪

ספרייט   12 ₪
ספרייט זירו   12 ₪

פאנטה   12 ₪
פיוז טי   12 ₪    

נביעות מים מינרלים   12 ₪
  ₪ 12  ferrarelle מים מינרלים מוגזים טבעיים 

פריגת משקה קל ענבים   12 ₪
פריגת %100 תפוחים   12 ₪ 
מאלטי - בירה שחורה   12 ₪

 

בירה מהחבית  - לף בלונד / קרלסברג
₪ 26 1/2 • ₪ 23 1/3

הפוך/גדול 15/13 &
אספרסו/כפול 11/9  &
מקיאטו/כפול 11/9  &

קפה נמס/על חלב 15/11  &
אילן 11 &

קפה שחור 12 &                                       
אמריקנו 12 &

תה / מהגינה 14 &
סיידר חם עם תפוח וקינמון 16 &

צ׳אי המועדון 16 ₪

ניתן לקבל את כל משקאות הקפה 
גם עם קפה נטול קפאין. 

קפה ושתייה חמה

שוקו מרשמלו/ שוקו שוקולד 18 ₪

חריימה שקשוקה ₪68
רוטב עגבניות מרוקאי, פילה לברק, תפוח אדמה, 

ביצה, שום, כוסברה, פלפל חריף

מזרעה בראנץ׳ ₪48
עראיס פטריות, עלי גפן ביוגורט, שקדים ונענע, סלטון 

עגבניה, בצל, צנונית ופלפל חריף

פולנטה ₪54
פולנטה קריספית, סלמון מעושן, קרם פרש וצלפים.

איסטנבול ₪58
קציצות כרישה על מצע אורז אדום, עגבניות שרי, 

פלפל חריף ויוגורט כבשים.

קומזיץ מקרל 58 ₪
תפוח אדמה מדורה, פילה מקרל ״אורטיז״, שמנת 

חמוצה, צלפים, ארטישוק, פלפל חריף, שמיר, 
סלטון רוקט בצל וצנונית.

ספגטי / ריגטוני 42 ₪
קנלוני 4 גבינות ברוזה 62 ₪

רביולי עגבניות לבה וקונפי ארטישוק / רביולי ערמונים 56 ₪
שמנת מעודנת, שעועית ירוקה ותרד

פסטה טוסקנה ₪52 
ספגטי / ריגטוני מוקפץ בשמן קונפי שום, ירקות קלויים, 
זיתי קלמטה, עגבניות מיובשות, תרד, צ׳ילי, בנגיעת שמנת

ארנצ׳יני 44 ₪ 
כדורי ריזוטו ממולאים בגבינת מוצרלה, 

מצופים פירורי לחם  מטוגנים בשמן עמוק, 
מוגשים ברוטב פומודורו רוזה, 

בזיליקום ופרמז׳ן

ספגטי ילדים 38 ₪  
מוגש עם אצבעות ירקות, משקה טבעי או שוקו

פיצה אישית 38 ₪
שתי תוספות לבחירה

איטלקי בקטנה

רטבים לפסטה
פומודורו, שמנת מעודנת, רוזה

קרפצ׳יו חציל על האש ₪52
סלסה אבוקדו עגבניה ושום, ביצה קשה, בצל סגול, 

פלפל חריף וטחינה. לחם מחמצת

שוק רומאי 48 ₪
מוצרלה קרועה, ארטישוק רומאי צרוב, עגבניות 
שרי, בצל סגול, שעועית ירוקה, עלי בזיליקום, 

קלמטה, רוטב בלסמי על בריוש קלוי וביצה רכה

פיש אנד צ׳יפס ₪68

שווארמה דג 68 ₪
לברק על סלט משוויאה )סלט מרוקאי ״שרוף״ פיקנטי( 

עלי רוקט, נענע לימון, טורטיות טחינה/יוגורט

₪46 Say cheese
כריך גבינות אפוי בלחם פולנטה, אמנטל, נועם צהובה, 
מוצרלה, זיתים ובזיליקום. מוגש עם סלטון עגבניות שרי

פישבורגר ויקינגי 68 ₪
לברק צרוב במייפל, צ׳יפס בטטה, עגבניה, חסה, בצל 
סגול, פלפל חריף, מיונז, בלחמנית בריוש. מוגש עם 

הרבה מפיות

בוראטה 54 ₪
מוצרלה איטלקית צעירה, עגבניות שרי, קלמטה, 

בזיליקום סגול, בצל סגול, פסטו, בלסמי

פלאפל דגים ₪48
כדורי פלאפל דג על צ׳זיקי, יוגורט כבשים, טחינה, 

נגיעות עמבה, תפוח אדמה, פלפל חריף 
ופיתה על הגז

סקורדליה ₪48
קרם שקדים ושום, עגבניות, שעועית ירוקה, קלמטה, 

גבינה בולגרית, פלפל חריף, צלפים, בזיליקום, 
נענע וזעתר טרי

מזרח תיכון חדש ₪52
סינייה - מחבת של ירקות בטחינה אפויים בתנור: 

כרובית, ארטישוק, חציל, זוקיני, תפוח אדמה, שיני שום, 
בצל מאודה, עגבנייה, עלי תבלין טריים, פלפל חריף 

וביצה רכה.     סלט פלחי ירקות ולחם מחמצת
נאפה במקום -זמן אפיה כ- 15 דקות



תפריט ערב:
סלט פולנטה

סלט קיץ
סביצ׳ה

פלאפל דג
קלמרי מטוגן

פיצה פירות ים
סקורדליה

פולנטה פטריות
סינייה ירקות בטחינה טבעונית

שרימפס בחמאת שום ויין
לינגוויני פירות ים
פיש בורגר ויקינגי

פיש אנד צ׳יפס
סשימי טונה אדומה

המבורגר
חינקלי

קנלוני/ פיצה פסטה - מנות ילדים

המועדון פותח שעריו גם בשעות הערב!

רביעי, חמישי, שבת בין השעות 22:00-18:00
ערב שישי 23:00-18:00

טלפון להזמנות 04-6893991


