
4 9 בורקס אלף עלים 
בורקס גדול ממולא בגבינת סולוגני 
ופרמז'ן, מוגש עם סלט ביצים טרי 

וסלסת עגבניות בחומץ שרי

5 6 קלאב סלמון מעושן 
טוסט גבוה משלוש פרוסות של 

חלת בריוש במילוי סלמון מעושן, 
גבינה סקנדינבית, איולי חרדל ודבש, 

 עגבנייה, רוקט וטבסקו. 
מוגש עם סלט ירוק

5 6 קלאב סנדוויץ׳ 
טוסט גבוה משלוש פרוסות של חלת 

בריוש במילוי פרוסות קורנדביף, גבינה 
צהובה, איולי חרדל ודבש, עגבנייה, 
רוקט וטבסקו. מוגש עם סלט ירוק

5 9 שקשוקה חלומי וחציל קלוי 
עגבניות מתובלות בבישול ארוך, שתי 
ביצים, גבינת חלומי, נתחי חציל קלוי 
ופטרוזיליה. מוגשת עם טחינה, סלט 

 ירקות טרי ולחמניית חלה 
)מעט חרפרפה(

5 6 שקשוקה 
עגבניות מתובלות בבישול ארוך, שתי 
ביצים ופטרוזיליה. מוגשת עם טחינה, 

 סלט ירקות טרי ולחמניית חלה
)מעט חרפרפה(

ניתן להפוך לטבעוניטבעוני

B R U N C H
ם י ל ג י י ב ו ם  י כ י ר כ

ר ק ו ב ט  י ר פ ת

1 3 2 /7 5  בוקר לנדוור / זוגי 
ביצים לבחירה, סלט ירקות טרי, גבינת 

שמנת ועירית, פטה, לאבנה, קרם חצילים, 
ממרח אבוקדו, חלבה ויוגורט עם גרנולה. 
מוגשת עם סלסלת לחמים, חמאה, ריבה 
ושני משקאות לבחירה. בהזמנת ארוחה 

זוגית מגוון מאזטים משתנים.
 בצל / עשבי תיבול

 פטריות / פטה / צהובה +4 
אומלט איכרים - תרד, כרישה, שמפיניון 

וגבינת עיזים +10

1 3 2 / 7 5 בוקר טבעוני / זוגי 
חביתת עדשים ותרד, סלט ירקות טרי, 

גבינת פטה טבעונית, סלט VUNA, קרם 
חצילים, ממרח אבוקדו, טחינה, חלבה 

ומעדן סויה עם גרנולה. מוגשת עם סלסלת 
לחמים, ריבה ושני משקאות לבחירה. 
בהזמנת ארוחה זוגית מגוון מאזטים 

משתנים.

64 בנדיקט סלמון 
פרוסת חלת בריוש, ביצים עלומות, 

גבינת שמנת, סלמון מעושן, עירית ורוטב 
הולנדייז. מוגש עם סלט ירקות

5 2 בוקר גלילי 
ביצת עין וסלט ירקות קצוץ מוגשים על 

פוקאצ'ה עם טחינה, זיתים ומשקה לבחירה

3 2 יוגורט כמו ביוון 
יוגורט יווני סמיך המוגש עם פירות טריים, 

גרנולה עשירה ודבש טהור

3 9 בוקר כל היום 
שתי ביצים לבחירה, סלט ירקות טרי, לחם 

וגבינת שמנת / טחינה

ר ק ו ב ת  ו ח ו ר א

2 8 / 2 5 קפה ומאפה 
 מגוון מאפים טריים

מהבייקרי של לנדוור

3 4 קפה וכריך בוקר 

ס י ב ר  ק ו ב

4 4 כריך חביתה 
חביתה, גבינת שמנת / טחינה, עגבנייה, 

מלפפון וחסה. מוגש עם סלט ירוק

4 4 כריך חביתת עדשים ותרד 
חביתת עדשים ותרד, ממרח עגבניות 

מיובשות, טחינה, אבוקדו / פלפל קלוי 
וירקות טריים

4 4  כריך טונה 
טונה, איולי, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, רוקט 

ועגבנייה. מוגש עם סלט ירוק

4 4   VUNA כריך 
סלט VUNA, איולי טבעוני ולימון כבוש, 

אבוקדו, עגבנייה וחסה. מוגש עם סלט ירוק

5 7 כריך סלמון מעושן 
סלמון מעושן, גבינת שמנת, צ'ילי, בצל ירוק 

ועגבניות שרי. מוגש עם סלט ירוק

4 9 בייגל טוסט בולגרית 
גבינה צהובה, גבינה בולגרית, עגבנייה, בצל 

בזעתר וזיתי קלמטה. מוגש עם סלט ירוק 
ואיולי

4 9 בייגל טוסט ירושלמי 
גבינה צהובה, ביצה קשה, ממרח עגבניות 

מיובשות וזעתר. מוגש עם סלט ירוק ואיולי 
פסטו

4 7 בייגל טוסט צהובה 
גבינה צהובה, עגבנייה, חמאה ובזיליקום.  

מוגש עם סלט ירוק ואיולי פסטו

ר ק ו ב י  ט ל ס

6 1  סלט ניסואז לימוני 
טונה, אבוקדו, ביצה קשה, קרעי תפוחי 

אדמה צלויים, שעועית ירוקה, זיתי קלמטה, 
חסה, ארוגולה, עגבניות וצנוניות בויניגרט 

נענע ולימון

 3 8 קצוץ 
מלפפון, עגבנייה, פטרוזיליה, חסה, בצל 

סגול, ביצה קשה וטחינה

6 5 סלט איכרים 
מוצרלה טרייה, מיקס עגבניות, פלפלים קלויים, 

חסה, ארוגולה, בצל סגול וצנוניות בויניגרט בלסמי, 
מוגש על פוקצ'ה אפויה במקום

5 9 ים תיכוני 
פטה עם זעתר וסומק על מצע עשיר של ירקות 

טריים - מיקס עגבניות, פלפלים, מלפפונים, 
צנוניות, זיתי קלמטה, חסה, ארוגולה ומיקס עלים 
)פטרוזיליה בצל ירוק ונענע( בויניגרט נענע ולימון



תפוזים
לימונדה

גזר / תפוח / תפוגזר
תפוח סלרי ג'ינג'ר

18 / 15
16 / 13
19 / 15
23 / 19

מיצים טבעיים

ה י י ת ש

4 5 רוזלך קלאסי / לוטוס 
 בצק פריך ממולא בממרח עוגיות לוטוס / שוקולד,

 נאפה במקום בתנור לבנים

4 5 עוגת שוקולד חמה 
מוגשת עם קוקילידה, מרנג אגוזים וגלידת וניל

4 5 עוגת גבינה 
 עם רוטב שוקולד לבן ורטוב פירות יער, קצפת וקסטה 

עם גלידת וניל

4 5 פאי תפוחים 
 מוגש על מצע שברי מרנג עם גלידת וניל צרפתי, 

פרוסות תפוחים טריים ורוטב שוקולד לבן

4 9 וופל בלגי 
 עם רוטב טופי, שוקולד חלב, ממרח שוקולד חלב, 

גלידת שוקולד, קצפת, שבבי שוקולד, קסטת גלידת 
וניל, רוטב שוקולד ושטרויזל

2 9 קראנצ' שוקולד | 
 שכבות בצק שמרים איכותי, עשירה 

בשוקולד מריר וחלב

ם י ח ו נ י תק ו נ י Winesי
 סובניון בלאן, מד האוס

נוכחות נהדרת וסיומת ארוכה, הדרי ומרענן. יבש

 שרדונה Free Run, סגל
גוף, מרקם וטעמים מורכבים, טרופי וקליל. יבש

 קאווה איבריקה
מבעבע בעל ארומה בינונית, פירותי ומתקתק

 רוזה, פורטה 6
מעודן בעל פירותיות נעימה, יובש ועידון. רוזה יבש

126 

96 / 29

69 / 24

114

אדוםלבן ורוזה כוס / בקבוק

114 

96 / 29

כוס / בקבוק

מוגזים
מינרלים

פרייה
סן פלגרינו

ברד לימונענע

13
12
13
24 / 13
22 / 18

שתייה קלה

אספרסו קצר / כפול
קפוצ׳ינו

לאטה מקיאטו
אמריקנו

קפה שחור אורגינל
שוקו חם / פרלינים

קפה קר
אמריקנו קר

אייס קפה
שוקו קר

11 / 9
16 / 13
15
13 / 11
10
18
19 / 16
13 / 11
22 / 18
15 / 12

קפה

14
11
16
16
16
16
17
17
18

תה הבית / בריאות
תה נענע

חליטת תה ירוק ולואיזה
חליטת ארל גריי ופרחים כחולים

חליטת פירות יער
חליטת לימונית, נענע וג'ינג'ר

סיידר חם
וניל איטלקי

סחלב

משקאות חמים

 קברנה סובניון, דה וונטד
מרשים, עסיסי, עשיר ועם גוף מלא. יבש

 קברנה סוביניון התססה פראית, סגל
 גוף מלא וחמיצות רעננה עם יין סיומת 

פירותית, מתובלת וארוכה. יבש

33-25מבחר בירות

בירה
סנגריה קרה
סנגריה חמה

קוקטיילים

64 / 27
74 / 27

כוס / בקבוק

 היביסקוס
1 8 

 לואיזה
1 8 

 קלאסית
1 8 

 יסמין וליצ׳י )מוגז(
2 2 

 קמומיל )מוגז(
1 8

ר ק ה  ת
Green Tea

29 

29 

27

שייקים

סופרשייק
 ספירולינה, בננה, מנגו, סילאן. 

חלב שקדים אורז

שייק בריאות
בננה, תמר, טחינה גולמית, 

סילאן, פיסטוק. חלב סויה

שייק פירות לבחירה


