
  רגילה או טבעונית:  בוקר רוחתא

 יטר לחם ,וריבה חמאה ,בית תוצרת מטבלים מבחר ,לבחירה מפנקת תוספת עם ביצים2 

 וקרה חמה שתיה כולל .טרי טרי ירקות וסלט בבוקר היום שנאפה

  ₪  108/62             זוגי \ יחיד

 ₪  62              טבעונית

 פטריות ,תיבול עשביצל, ב ,צהובה גבינה :לביצים תוספת •

  ₪ 10           גלוטן ללא לחםתוספת ל •

       שלי אבא של בוקר ארוחת

 ,פטה גבינת, טרי טרי ירקות סלט בצד ,חמה מחבת על כמון של' וטאצ קשקבל ,עין ביצי 2

 ₪ 57        בבוקר היום שנאפה טרי ולחם זיתים ממרח, טחינה

 :שקשוקה

 נפלאה וטחינה בבוקר היום פה שנאפה שלנו לחם עם מוגשת .באהבה שנקטפו ופלפלים עגבניות

 ₪  51        םביצי שתי םע ביתית שקשוקה

  ₪ 54  שלי אבא של מהחממה קלויים חצילים בתוספת ביצים שתי םע אילן של שקשוקה

  ₪ 54     ופסטו חצילים עם מוקפצות טופו קוביות טבעונית שקשוקה

 להתמודד שמסוגל למי חריף ילי‘צ יש*

 ₪  38      בצד טרי טרי וסלט צהובה גבינה עם קריספי בייגל

 ללא חיוב   פטריות, בולגרית גבינה, שחורים או ירוקים זיתים, פיצה רוטב :להוסיף כדאי

 ,עגבנייה ,כבוש לימון עם טונה מוס במריחת בית תוצרת ה'פוקצ טונה ה'וקצפכריך 

 ₪  49       טרי טרי סלט ובלווי זיתים מעטו שהק יצהב

 ובלווי גבינת פטה וחציל קלוי ,פסטו במריחת בית תוצרת ה'פוקצ םחצילי ה'פוקצכריך 

  ₪ 49            טרי טרי סלט

 , חביתה, שמנתגבינת  ,ממרח זיתים במריחת בית תוצרת ה'פוקצ חביתה ה'פוקצכריך 

 ₪ 49          טרי טרי עגבנייה ובליווי סלט

 ₪  38  וחמאה מטבלים חמישה בליווי ורוזמרין זית שמן עם ה'פוקצ קרעי מטבלים ה'פוקצ

 מגוררת פטה גבינת עם ,צעירה חסה ,באהבה שנקטפו ומלפפונים עגבניות טונה / יווני סלט

  ₪ 53  ולימון זית בשמן מתובל קלויים מלך ואגוזי קלמטה זיתי ,בצל טבעות ,טונה מוס או 

 ךמל אגוזי ,בטטה קוביות ,מש שעועית ,מנומרות עדשים ,שחורות עדשים בריא ממש סלט

 ₪  53            וסילאן לימון ,זית בשמן ופטרוזיליה

 קלויים גרעינים ותערובת רימונים ברכז חמוציות ,אדומה קינואה ,טרי סלק ,סגול כרוב סגול סלט

  ₪ 53          הדרי תפוזים בוינגרט

 ₪  15            אישי סלט

 ₪  15          וחמאה לחם סלסלת

 ₪  25        וחמאה גלוטן ללא לחם סלסלת

 ₪  53            קיש

 .בפה הנמסות וגבינות ירקות במבחר ממולא ,עשיר חמאה בצק שבסיסו בית תוצרת מאפה

 בצד טרי טרי ירקות סלט עם מוגשת המנה (: ....אותנו שאל ....... ?ירקות איזה

 פסטה

 ₪  55         טבעוני בטטה  /רגיל בטטה  /גבינה רביולי

 ₪  48                יני'פטוצ

 :לבחירה רטבים

 ואגוזים שמנת ,ושמנת פסטו ,פסטו ,רוזה ,פטריות שמנת ,שמנת ,עגבניות

 

 ₪  53           לי גילו פסטה

  )פיקנטי(ש יב ילי'צ ושבבי מיובשות עגבניות,קלמטה זיתי עם עגבניות ברוטב רדיאטורי פסטה
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 ₪  25/46    וקצפת גלידה עם אווריריים פנקייקים יחידות 1/3 -גילו של הפנקייק

 ₪  25/42 החמא וקוביית קינמון ,בננה עם אווריריים פנקייקים  יחידות  1/3–ון רונר של הפנקייק

 ₪  25/46     מקופלת ם עםיאוורירי נקייקיםפ יחידות 1/3 -  נירו של הפנקייק

  ₪  35/58       יחידות 1/3 - הסוף עד מושחת פנקייק

 ,קליק סוגי ושלושה מקופלת שבבי ,וקצפת גלידה עם אווריריים פנקייקים

 ....הפתעות כמה עוד ואולי ....קרמל וסירופ סוכריות ,מרשמלו ,עשירים שוקולד רטבי

 

 

 

 הסוי או שקדים ,סויה ,רגיל חלב עם המשקאות כל את לקבל ניתן –חמים וקרים משקאות

 מחיר תוספת ללא סוכר ללא

 ₪  8         ארוך/קצר מקיאטו/אספרסו

 ₪  11         ארוך/כפול מקיאטו/אספרסו

 ₪  11/13          גדול/קטן ינו'קפוצ

 ₪  8           שחור קפה

 ₪  8           נואמריק

 ₪  10            תה

 ₪  13/16            שוקו

 ₪   13           קר ינו'קפוצ

 ₪ 5 קצפת תוספת•

 

 ₪   12/15           תפוזים/לימונדה

 ₪  14/17           סהגרו לימונענע

 ₪  12            :קלה שתיה

 טי פיוז, ספרייט ,ליים ספרייט ,זירו קולה ,קולה קוקה

 ₪  7         סודה/מינרלים מים

 ₪ 22           בירה

  ₪ 29       כוס  רנה סוביניוןבגוורץ/ ק ו/מרל יין

 ₪  18             קפה אייס

  ₪ 22  מנגו ,יער פירות ,תמרים ,בננה ,מלון ,אננס ,תות )לבחירה פירות) שייק ריפ

 םימ או תפוזים /שקדים חלב /סויה חלב /חלב בסיס על

 ₪  22     גזר-תפוזזר, ג-תפוח, עץ תפוחי, גזר :טרי סחוט

 ₪  25     ומוקצף טחון – וברנדי קפה ,וניל גלידת גדולים של אייס

 ₪ 25    םאגוזי וחופן( לבחירה מגוון) פירות ,קוקוס חלב כך כל בריא שייק

 ₪ 15/20          פרלינים עם שוקו

 ₪  20            בסחל

 ₪  16        קינמון מקל עם – חם תפוחים סיידר

  ₪ 4 חם יין תוספת•

 ₪  13           תה חליטת

 ₪  35          ברנדי עם ינו'קפוצ


