תפריט בוקר
מוגש עד השעה 13:00

בוקר  1953ביצים לבחירה ,מבחר גבינות ,ממרחים ומטבלים ,מוגשת עם פוקצ'ינה ,סלט קצוץ ,שתייה חמה ומיץ טבעי 62
בוקר זוגי ביצים לבחירה ,מבחר גבינות ,סלמון מעושן ,כרובית בטחינה ,מבחר מטבלים וממרחים .מוגש עם פוקצ'ה ,לחם הבית ,סלט קצוץ גדול ,שתייה חמה ומיץ טבעי 118
בוקר טוסקנה פריטטה במילוי תפו"א ,בצל ,עגבניות שרי ,בזיליקום ,בייבי מוצרלה ,זוקיני ופרמז'ן .מוגש בליווי לחם הבית ,גבינת שמנת ,גבינת פטה עם עגבניות מיובשות ,בייבי
סלט קיסר ,שתייה חמה ומיץ טבעי 58
בוקר סביליה פריטטה במילוי תפו"א ,כרובית צלויה ,בצל ,עשבי תיבול ,פרמז'ן ,וגבינת מנצ'גו .מוגש בליווי לחם הבית ,גבינת שמנת ,גבינת פטה עם עגבניות מיובשות ,בייבי סלט
קיסר ,שתייה חמה ומיץ טבעי 58
בנדיקט פלורנטין ביצים עלומות ברוטב הולנדייז על לחם בריוש קלוי ,תרד מוקרם ופרמז'ן (תוספת סלמון מעושן  .)&12מוגש עם סלט עלים ושתייה חמה או מיץ טבעי 54
בנדיקט טרטופו ביצים עלומות ברוטב שמנת כמהין על לחם בריוש קלוי ,פטריות פורטובלו צלויות ופרמז'ן (תוספת סלמון מעושן  .)&12מוגש עם סלט עלים ושתייה חמה או מיץ
טבעי 56
בוקר "פילאטיס" חביתיות במילוי בצל ירוק ,קישואים ,מוצרלה ופרמז'ן עם תרד מוקרם ,ביצה עלומה ורוטב הולנדייז (תוספת סלמון מעושן  .)&12מוגש עם סלט עלים ושתייה
חמה או מיץ טבעי 54
שקשוקה קפרזה תבשיל עגבניות ,פלפלים ,בצל ופסטו בתוספת ביצים טריות ,בזיליקום ובייבי מוצרלה .מוגש עם לחם הבית ,טחינה ,זיתים ושתייה חמה או מיץ טבעי 49
שקשוקה טבעונית שקשוקת עגבניות ,פלפלים ,בצל ,זוקיני ,פטריות פורטובלו ,גרגירי חומוס ומוצרלה טבעונית .מוגש עם לחם הבית ,טחינה ,זיתים ושתייה חמה או
מיץ טבעי 45
פנקייק שלישיית פנקייקים ,חמאת מייפל ,דובדבני אמרנה ואגוזים מקורמלים 38
מוזלי סלט פירות טרי ,יוגורט ,גרנולה עשירה וסילאן 37
בוקר בקטנה שתי ביצים לבחירה ,סלט עלים ,בייגל אמריקאי ,גבינת שמנת ושתייה חמה או מיץ טבעי (מוגש בימים א-ה עד השעה 35 )11:00
קפה ומאפה מאפה לבחירה ושתייה חמה או מיץ טבעי (מוגש עד השעה 19 )11:00

קריספי טוסט
מוגש בליווי סלט עלים ושתייה חמה או מיץ טבעי (ניתן להחליף ללחם ללא גלוטן

 /גבינה טבעונית )

בייגל קלאסי צהובה ,עגבנייה וזיתים ירוקים 47
בייגל מנצ'גו רוטב פסטו ,גבינת מנצ'גו ,עגבניות מיובשות ,פורטובלו צלויות וזיתי קלמטה 49
בייגל גריל צ'יז ,סלמון ואבוקדו ממרח אבוקדו ,בצל סגול ,סלמון מעושן וגבינת גאודה 52

קסדייה מקסיקו

טוסט מקסיקני בטורטייה במילוי גאודה מעושנת ,פטה ,גוואקמולה ,פלפל חלפיניו ,בצל סגול ועגבנייה 52

ניתן להזמין את המנה ללא גלוטן

ניתן להזמין את המנה כטבעונית

חריף

MORNING MENU
Served until 13:00

Breakfast 1953 Eggs of your choice with a selection of cheeses, spreads and dips. Served with focaccina,
chopped salad, a hot drink and natural beverage of your choice | 62

Breakfast For Two Eggs of your choice with a selection of cheeses, smoked salmon, cauliflower with
tahini, and a selection of dips and spreads. Served with focaccia, house bread, a large chopped salad, hot
drinks and natural beverage of your choice | 118

Tuscany breakfast Frittata filled with potatoes, onions, cherry tomatoes, basil, baby mozzarella, zucchini
and parmesan. Served with house bread, cream cheese, feta cheese with sundried tomatoes and a baby
Caesar salad. Served with a hot drink and natural beverage | 58

Seville Breakfast Frittata filled with roasted cauliflower, potatoes, onions, herbs, parmesan and manchego
cheese. Served with house bread, cream cheese, feta cheese with sundried tomatoes, and a baby Caesar
salad. Served with a hot and natural beverage | 58

Benedict Florentine Poached eggs topped with hollandaise sauce, served on a toasted brioche with
creamed spinach sauce and parmesan. Served with a green salad and a hot or natural beverage (Additional
smoked salmon - 12 NIS) | 54

Benedict Tartufo Poached eggs in a truffle cream sauce with roasted Portobello mushrooms and parmesan;
served on a toasted brioche. (Additional smoked salmon - 12 NIS) Served with a green salad and a hot or natural
beverage | 56

Pilates Breakfast Savory pancakes filled with green onion, zucchini, mozzarella and parmesan topped with
creamed spinach spread, a poached egg and hollandaise sauce. Served with a green salad and a hot or natural
beverage (Additional smoked salmon - 12 NIS) | 54

Shakshuka Caprese Slow-cooked red tomatoes, peppers, onions, pesto, basil, with fresh eggs and baby
mozzarella. Served with house bread, tahini, olives, and a hot or natural beverage | 49

Vegan Shakshuka Slow-cooked red tomatoes, peppers, onions, zucchini, Portobello mushrooms, chickpeas
and vegan mozzarella. Served with house bread, tahini, olives and a hot or natural beverage
| 45
Pancakes Three pancakes with creamed maple sauce, amarena cherries and caramelized nuts | 38
Muesli Fresh fruit salad layered with yogurt, rich granola and date honey | 37
Morning Mini Breakfast Two eggs of your choice served with a green salad, American bagel and cream
cheese. Served with a hot or natural beverage (Served Sun-Thu until 11:00) | 35
Coffe and Pastry Pastry and a hot or cold beverage of you choice (Served Sun-Thu until 11:00) | 19

Crispy Toast
Opptional: gluten free bread
and vegan cheese
Served with a green salad and a hot or natural beverage of your choice

Classic Bagel Melted yellow cheese, tomatoes and green olives | 47
Manchego Bagel Pesto, manchego cheese, dried tomatoes, roasted Portobello mushrooms and Kalamata
olives | 49

Grilled Cheese, Salmon and Avocado Bagel Avocado spread, red onions, smoked salmon and Gouda

| 52

Mexican Quesadilla Grilled Mexican tortilla filled with smoked Gouda, feta, guacamole, hot peppers, red

onions and tomatoes | 52

Can be served as a gluten free dish

Can be served as vegan dish

Spicy

