מוגש בשישי ושבת עד השעה 12:00

ביצי הכפר
מוגש עם שתייה חמה וקרה לבחירה ,סלט
ירקות ,שתי ביצים לבחירה :חביתה ,חביתה
מקושקשת ,חביתת עין ,ביצים עלומות  ,ביצים
רכות ,ביצים קשות.
תוספות לבחירה :פטריות ,עשבי תיבול,
גבינה,בצל מקורמל
מוגש עם :ממרח זוקני ,קרם חציל וארטישוק,
פטה מטובלת ,ריבת עגבניות שרי ,חמאה ,סלט
עדשים ,גבינת שום שמיר ,לבנה מטובלת,
ומבחר זיתים
₪ 69
תוספת מטבל ₪ 5.5
קרוק מאדאם
טוסט לחם יום שישי עם גבינת מנצ'גו ,ביצת עין
וסלט עלים,סלמון כבוש בתוספת תשלום )(₪ 8
₪ 45
ביצים בנדיקט
ביצים עלומות ,תרד מוקפץ ,סלמון כבוש ,לחם
שישי ורוטב הולנדז
₪ 49
שקשוקה
תבשיל על בסיס פלפלים עגבניות שבתוכו
מבושלים שני ביצים  -מוגש עם סלט ירקות,
מטבל טחינה ,מבחר זיתים ולחם
₪ 49
פריטטה
ביצים ,תפוח אדמה ,זוקיני ,פלפלים ,פטריות,
גבינת מנצ'גו ,מוצרלה ופרמזן  -מוגש עם סלט
ירקות וזיתים
₪ 65
באגט פרעצל מפנק
באגט מבצק פרעצל מבחר גבינות ,סלמון כבוש,
חמאה ,ריבת עגבניות שרי
₪ 65
●

●

המנות עלולות להכיל חומרי גלם אלרגיים כגון:
אגוזים ,גלוטן ,בוטנים ,חלב ,ביצים ,שוםשום
במידה ויש לכם אלרגיה למרכיב מסויים נא
לציין למלצר
אנחנו משתמשים בחומרי גלם טריים והרבה
מהם מקומיים ולכן יש סיכוי שיהיו חוסרים
מסוימים .עמכם הסליחה מראש.

מהטאבון
מחבת מרגז וביצים
עגבניות ,תרד ,נקניקיות מרגז 2 ,ביצים ,מוגש
עם לחם
₪ 58
"קלזון" גבינות ,ביצים ,תרד
בצק אפוי ממולא בתרד ,גבינת
מוצרלה,מנצ'גו,קשקבל וביצה קשה
₪ 52
פוקצ'ת תמרים
תמרים ,גבינת סנט מור ,מוצרלה ,טחינה ,דבש,
ונגיעות של פלפל חריף
₪ 47
פיצה לבנה
 4גבינות ,עלי רוקט ואגסים ביין
₪ 58
פוקצ'ת "סביח"
חציל ,תפוח אדמה ,בצל מדורה ,ביצה קשה,
פלפל חריף ,טחינה ורוטב אריסה
₪ 48

בוקר מתוק
פרנץ' טוסט
"פרנץ' טוסט" מהלחם של עדי ,מרקחת פירות,
קצפת וסילאן
₪ 43
וופל בלגי בסגנון בריסל
וופל בלגי אוורירי ,מרקחת פירות ,קצפת וסילאן
₪ 45
קרפ קרם ריקוטה
"קרפ" במילוי גבינת ריקוטה ברוטב תפוזים
וצימוקים
₪ 48

