
הבוקר שלנו 
מוגש עם תפוזים, גזר, לימונדה, תפוגזר.

מיץ תפוחים טבעי או שתייה קלה בתוספת של  3 ₪

מיץ רימונים  בתוספת של 5 ₪ 

 ₪ 118 / ₪ 62    TLV בוקר
שתי ביצים לבחירה, מטבלי בוקר, סלט אישי ולחם הבית. מגיע 

עם שתייה חמה ומיץ טבעי

תוספות לבחירה: בצל, פטרוזיליה ללא עלות

צהובה, בולגרית, פטריות, עגבניות 4 ₪ / סלמון 12 ₪

פנקייק בנדיקט  52 ₪ 
ועירית.  הולנדייז  רוטב  עלומה,  ביצה  מעושן,  סלמון  פנקייק, 

מגיע עם שתייה חמה / מיץ טבעי לבחירה

₪ 52 שיקשוקה ירוקה  
ביצים, סלט   2 ותרד במחבת לוהטת עם  תבשיל עלי מנגולד 
טבעי  /מיץ  חמה  שתייה  עם  מגיע  חלה.  ומיני  טחינה,  קצוץ, 

לבחירה

₪ 52 שקשוקה  
רוטב שקשוקה ביתי במחבת לוהטת עם 2 ביצים, סלט קצוץ, 
טחינה, יוגורט, ומיני חלה.  מגיע עם שתייה חמה /מיץ טבעי 

לבחירה

₪ 27 בוקר בקטנה   
כריכון לבחירה וקפה

₪ 30 מוזלי קלאסי   
יוגורט, פירות העונה, גרנולה, חמוציות וסירופ מייפל

סלטים
הסלטים מוגשים עם לחמון כפרי 

₪ 49 סלט קינואה  
קינואה, מלפפון, עגבניה, פטרוזיליה, נענע, בצל סגול, קוביות 

בטטה וחמוציות בשמן זית ולימון. מוגש עם טחינה בצד

סלט חלומי  56 ₪
עלים ירוקים, גזר, מלפפון, עגבניות שרי, קוביות חלומי חמות, 
בצל ופטריות מוקפצים ושברי אגוזי מלך בוינגרט עשבי תיבול

סלט פנקייק   52 ₪
גזר,  ירוקים,  עלים  סלק,  סגול,  בצל  מלפפון,  שרי,  עגבניות 

בולגרית ופנקייק קריספי בוינגרט בלסמי מתקתק 

סלט יווני            49 ₪
מיקס עלים, עגבניה, מלפפןן, בצל סגול, רצועות גזר, רצועות 

פלפלים, בולגרית וזיתי קלמטה בשמן זית, לימון וזעתר

סלט טונה                          49 ₪  
מיקס עלים, עגבניה, מלפפון, רצועות גזר, בצל סגול, רצועות 
פלפלים, מלפפון חמוץ, סלט טונה ביתי וביצה קשה בוויניגרט 

בלסמי

סלט טוסט             52 ₪
שרי,  עגבניות  מלפפון,  עלים,  מיקס  פסטו,  עם  צהובה  טוסט 

גזר, פטריות וחמוציות בוויניגרט )מוגש ללא לחם(

הכריכים שלנו 
ניתן לבחור בין לחם כפרי/ לבן. מוגש עם קורנישונים וזיתי קלמטה

₪ 44 חביתה  
אומלט, גבינת שמנת, חסה, עגבניה ומלפפון חמוץ

₪ 47 טונה 
סלט טונה, לימון כבוש, מיקס עלים, עגבניה, מלפפון חמוץ 

וביצה קשה

אבוקדו  45 ₪
סלט אבוקדו ביתי,  מיקס עלים, בצל סגול ועגבניה

סביח  45 ₪
חציל על הפלנצ'ה, ביצה קשה, תפו"א, סחוג, מלפפון חמוץ 

וטחינה

אמריקן בייגל  38 ₪
בייגל, גבינת שמנת, סלמון מעושן, צנונית ועירית קצוצה

טוסטים
כל הטוסטים מוגשים בבייגל טוסט או ג'בטה מלחם מלא עם סלט קצוץ / 

עלים לבחירה.
תוספות ב- 3 ₪ : בצל סגול/ עגבניות/ זיתים ירוקים/ זיתי קלמטה/ 

תירס/ פטריות שמפיניון/ טונה/ צהובה/ בולגרית

₪ 48 טוסט סבא שלמה   
גבינת שמנת שום שמיר, סלמון מעושן, גבינה צהובה

₪ 45 טוסט ירושלמי   
גבינה צהובה ובולגרית, זעתר, ביצה קשה, סחוג חריף ורוטב 

פיצה ביתי

₪ 45 טוסט יווני   
צהובה, בולגרית, בצל סגול, זיתי קלמטה, רוטב פיצה ביתי

₪ 45 טוסט ישראלי   
גבינה צהובה, רוטב פיצה ביתי

עיקריות 
המוקרמת של מיכלי  58 ₪

קלויים  ופלפלים  קלמטה  זיתי  עם  רוזה  ברוטב  פפרדלה 
מוקרם עם צהובה, בולגרית ומוצרלה

רביולי הבית  54 ₪
בטטה/ ריקוטה תרד/ ארבע גבינות לבחירה

מוגש ברוטב שמנת או רוזה

פנה רוזה  48 ₪

ניוקי שמנת בטטה  48 ₪

תוספת ב- 5 ₪: הקרמה / תוספת ב- 12 ₪: סלמון

 ₪ 48 / 34 פיצה מרגריטה 
פיצה אפויה על אבן שמות ברוטב עגבניות ביתי וגבינת מוצרלה

תוספות ב 4 ₪: בצל סגול, עגבניות, זיתים ירוקים, תירס, 

טונה, פטריות שמפיניון, צהובה, בולגרית, זיתי קלמטה

₪ 62   "Beyond Meat" המבורגר
לחמנייה חמה, עגבנייה, חסה, מלפפון חמוץ ובצל סגול.

"שווארמה" טבעונית  52 ₪
שווארמה מתובלת, חומוס, טחינה ופיתה חמה

המנות הטבעוניות מוגשות עם  צ'יפס או סלט קטן

בוקר ילדודס  39 ₪
ביצה לבחירה, גבינת שמנת, גבינה צהובה, מלפפון

ועגבניה פרוסים. מוגש עם לחמניית הבית ספגטי / פנה ברוטב עגבניות           39 ₪

מנות ילדים
כל ארוחות הילדים מוגשות עם תפוזים/גזר/ לימונדה 

- טבעוני / אופציה לטבעוני

- ללא גלוטן / אופציה ללא גלוטן

- פיקנטי

סניף נמל תל אביב



שתייה חמה

₪ 8/11 אספרסו  
₪ 9 קורטדו  
אמריקנו  11 ₪
מקיאטו  9/12 ₪
שחור  9 ₪
הפוך  12/14 ₪
נס קפה  12 ₪
תה נענע                           9 ₪
שוקו  14 ₪
שוקוצ'ינו  17 ₪
אפוגאטו  18 ₪
חליטת תה בטעמים              12 ₪

)אופציה לחם או קר(
 לואיזיענע, בדואי, ירוק, צ'אי מסאלה, 
טרופיקנה, פירות יער, כורכום הדרים,  

ג'ינגר לימון ודבש

סיידר חם                  15/22 ₪
)אופציונלי עם יין אדום חם(

מילקשייק
₪ 35 נוטלה שייק 

גלידת וניל, נטיפי שוקולד נוטלה, קצפת, מקופלת

₪ 35 לוטוס שייק  
גלידת וניל, רוטב לוטוס וקצפת

₪ 38 לואקר שייק 
גלידת וניל, שוקולד לבן, רוטב לואקר, קצפת ושבבי וופל 

לואקר

₪ 38 אוריאו שייק  
גלידת קרם עוגיות, רוטב אוריאו, קצפת ומיני אוריאו

₪ 38 אלפחורס שייק  
גלידת וניל, ריבת חלב, קצפת, שבבי קוקוס קלוי ועוגיית 

אלפחורס

₪ 29 מילקשייק בהרכבה  
עד 3 טעמים לבחירה

נשנושים
חומוס הבית  32 ₪

חומוס, פטריות ובצל מוקפצים. מוגש עם 2 פיתות  

חומוס/ חומוס טחינה/ חומוס ביצה  27 ₪

צ'יפס  24 ₪

צ'יפס בטטה  28 ₪

כדורי פירה  24 ₪

אדממה  24 ₪

פנקייקים מתוקים 
תוספות ב 6 ש"ח: נוטלה, נוטלה טבעונית, רוטב שוקולד לבן, רוטב רפאלו, רוטב 

מריר,  שוקולד  מטבעות  חלבה,  קלוי,  קוקוס  יער,  פירות  לוטוס,  רוטב  לואקר, 

מטבעות שוקולד לבן, מקופלת, מקופלת לבן, קליק, מיני מרשמלו, מיני נשיקות 

מרנג, עוגיית אלפחורס )ללא גלוטן(, בננה, ריבת חלב, חמאת בוטנים.

קצפת - תוספת ב 10 ש"ח

כדור גלידה - תוספת ב 10 ש"ח 

טעמים: וניל, שוקו, שוקו בראוניז, קרם עוגיות, בצק עוגיות, צ'אבי האבי, טבעוני משתנה

פנקייק מייפל  32 ₪

פנקייק פירות  42 ₪
פירות העונה, מייפל

חלווה ונוטלה  42 ₪
נוטלה וחלווה מפנקים עם שערות חלווה

בננה לוטוס  44 ₪
רוטב לוטוס עם בננה מקורמלת מעל

₪ 44 בננה לוטי  
בננה, נוטלה וחלב מרוכז

₪ 46 פאנקליק  
נוטלה, שוקולד לבן בעיטור קליק מעל

פנקייק פררו            56 ₪
רוטב פררו, כדור גלידה וניל וקצפת בעיטור כדור פררו רושה

₪ 44 פנקייק לואקר  
רוטב לואקר עם וופל לואקר מעל

₪ 48 פנקייק בואנו  
רוטב בואנו עם קינדר בואנו מעל

פנקייק רפאלו  44 ₪
רוטב רפאלו עם כדור רפאלו מעל

₪ 46 באגסו פנקייק  
חלב  ריבת  זילוף  עם  נמסים  איכותי,  מריר  שוקולד  פצפוצי 

וקראנץ' קראמבל מלמעלה

קריספי פנקייק  46 ₪
צ'יפס בתוך הפנקייק, רוטב שוקולד לבן  ושוקולד  אגוזי מלך 

מלמעלה

₪ 48 פנקייק יומולדת  
מרנג  נשיקות  טוויקס,  בוואנו,  קינדר  אצבעות  נוטלה,  רוטב 

ומיני מרשמלו בעיטור סוכריות צבעוניות

פנקייק אלפחורס  52 ₪
ריבת חלב, קוקוס קלוי, קוקוס לבן, עוגית אלפחורס, קצפת 

וכדור גלידת וניל

פנקייק אוריאו  52 ₪
רוטב אוריאו, עוגיות אוריאו, קצפת וכדור גלידת קרם עוגיות

₪ 52  Reese's פנקייק
נוטלה, חמאת בוטנים, במבה נוגט, עוגיית ריסס, קצפת וכדור 

גלידת קרם עוגיות

מסקרפונה פירות יער  52 ₪
וניל, קצפת  גלידת  יער,  גבינת מסקרפונה, קונפיטורה פירות 

ודובדבן אמרנה

פנקייק ברולה  56 ₪
קרם ברולה צרוב וריבת חלב, גלידת וניל

הר געש  62 ₪
עוגת סופלה חמה, נוטלה ושוקולד לבן, כדור גלידת וניל

אתגר הפנקייק  99 ₪
5 יחידות פנקייקים בעיטור שוקולד לבן, שוקולד נוטלה, אצבעות קינדר, 

מקופלת, טוויקס וקליק

פנקייקים מלוחים
התוספות מוגשות בתוך הפנקייק

פנקייק בולגרית ופטריות  44 ₪

₪ 44 פנקייק פיצה 
רוטב עגבניות, מוצרלה, אורגנו וצ'ילי גרוס

₪ 39 פנקייק צהובה 

₪ 39 פנקייק ביצה 

שתייה קלה

₪ 8 סודה / מים   
שתייה קלה / מוגזת   11 ₪
₪ 11  XL
קפה קר   12 ₪
אייס קפה/ אייס וניל   17 ₪
לימונדה   12 ₪
תפוח סמיט   18/14 ₪

סחוט טבעי

תפוז, גזר, תפוגזר           18/14 ₪
סחוט טבעי

רימונים  20/16 ₪
גולדסטאר   18 ₪
₪ 22 קורונה  
₪ 22 סטלה  
קרלסברג חבית   23/18 ₪
יין הבית )אדום או לבן(   85/25 ₪

- טבעוני / אופציה לטבעוני

- ללא גלוטן / אופציה ללא גלוטן

- פיקנטי

סניף נמל תל אביב


