בוקר טוב.
₪ 53

ארוחת בוקר מהמשק

ביצים אורגניות לבחירה ,מטבלים ,ירקות חתוכים ,גבינה טריה ובשלה ,לחם מחמצת.

₪ 54

בוקר איכרים

ביצת-עין מונחת על תפוחי-אדמה ,בצל סגול ,תרד ועגבנייה צלויים בחמאה ,גבינת
טרייה ,ולחם.

₪ 49

בוקר חצילים

חציל צלוי בשמן זית ולימון ,סלט ירקות בטחינה ועמבה ,בצל ,אריסה ביתית (לא חריפה
כלל) ביצה חצי-קשה ,גרגרי חומוס ולחם שאור.

₪ 56

שקשוקה במחבת
ביצי משק אורגניות טריות ,לחם שאור.
בצל צלוי ,גבינת לבאנה ,אזוב וחלמונים.
הלבנה -
...
...

האדומה -

...

עלים ירוקים ועשבי תיבול בשום ולימון.
הירוקה -
תוספת גבינה בשלה ₪ 12

עגבניות ופלפלים שרופים ,שום .מעט חריפה.

מוזלי קרם צחור

₪ 39

קרם צחור ,פירות טריים ,גרנולה ,סילאן או דבש.

₪ 43

קלי
צנים ,ביצת-עין ,מלפפון ועגבנייה ,גבינה טרייה וריבה.

כל החלב והדבש

₪ 126

ארוחת בוקר זוגית עשירה ,מוגשת עד השעה 13:00
גבינות עיזים טריות ובשלות ,ממרחים ומטבלים ,ירקות צלויים ,ירקות טריים חתוכים,
לחם מחמצת ,מיץ טבעי וקפה.




עיג'ה  -ביצי משק אורגניות ,עלים ירוקים ,עשבי תיבול.
פריטטה  -ביצי משק אורגניות ,תפוחי אדמה ובטטה צלויים.
ביצת עין  -משתי ביצי משק אורגניות.

גבירותי ורבותי ,הבורקאסון.

החל מהשעה 10:00

בצק קרואסון חמאה מקופל כמו בורקס וממולא בכל טוב המשק

₪ 39

 מנגולד ,תרד ,כרישה ועשבי תיבול עם גבינה בשלה ועגבניה טריה.
 משוואיה פלפלים ועגבניות חרוכים עם ביצה עלומה ומלפפון טרי.
 תפוחי עץ מבושלים בלימון וקינמון עם דבש.

סלט ולחם.
₪ 49

המעורר
כרוב ,פטרוזיליה ,מלפפון ,עגבנייה ,בצל ירוק ,עשבי תיבול ,שמן זית ,לימון.

₪ 56

המחזק
עדשים שחורות ,מש ,עשבי תיבול ,בצל ,עגבנייה .מוגש על קרם צחור.

₪ 55

המתפורר
מלפפון ,עגבניות ,צנונית ,בצל ,גזר ,נענע וגבינת פטה עם קרוטונים מתובלים

גבינה.
מגש גבינות המשק (קטן\בינוני\גדול)

₪ 120\₪ 98\₪ 56

מבחר משתנה מגבינות המשק ,לחם טרי ,ממרחים ומטבלים ,פירות העונה.

רכס בדבש ופיסטוקים
גבינת רכס בשלה בדבש ופיסטוקים ,ברוסקטה ,טפנאד ,קונפי שום ,בצל כבוש.

₪ 56

אפשר גם בכריך.
לחם שאור ,חיטה מלאה ודגנים .מוגש עם ירקות חתוכים.
₪ 46
משק  -ממרח זעתר ,לימון כבוש ,גבינות בשלות ,סלק ,עלים ירוקים.
₪ 43
גבינה טריה  -פסטו ,גבינה טריה ,מלפפון ,עגבנייה ,ממרח עשבי תיבול.
₪ 41
חביתת ירק  -טחינה ,כוסברה חריפה ,לימון כבוש ,חביתת ירק ,עגבנייה.
ירקות וטחינה  -חציל שרוף ,בצל צלוי ,חסה ,טחינה  ,לימון כבוש ,עגבניה₪ 41 .
₪ 47
צימאון  -חמאה ,עגבניה ,פסטו ,פטרוזיליה ,פרוסות גבינה קשה.

תאכלו משהו.
₪ 58

מזה משק
צלחות מזה מתוצרת המשק ,שילובים מתוק ומלוח ,לחם.

₪ 62

מחבת דלעת

דלעת ,פטריות ,בצלים ופלפלים ירוקים צלויים ,שום קונפי ,גבינות משק ,קרם צחור
וגרנולה מלוחה.

₪ 58

פרוסת פשטידה
עשויה מירקות העונה ,ירקות חתוכים וגבינה טרייה .מתעדכנת על הלוח.

₪ 49

בתרון אפויה
גבינה בשלה אפויה בבצק עלים ,ריבה ,ממרח זעתר ודבש ( 15דק' אפייה)

עבודת שורשים

(כ 15דק הכנה)

₪ 64

שורשים צלויים ואפויים בתנור עם לבאנה ,בשמל ותרד.

לזניה משק

(כ 15דק הכנה)

₪ 63

דפי לזניה פריכים ,קונפי שום ,עגבניות צלויות ,אזוב ,צנוברים ובשמל.

חיטה
סלט חם עם דלעת ובצל צלוים ,צנוברים ,תרד ואריסה על טחינה לבנה סמיכה

₪ 58

ומשהו מתוק.
פודינג לחם

₪ 39

ברד פודינג מתוק מבצק קרואסון  -להתעדכן במילויים על הלוח

עוגת מרים

₪ 39

עוגה אפויה מגבינת משק טרייה עם מרקחת פירות ביתית

טארט ליים

₪ 35

קרם חלמונים וליים עשיר על בצק חמאה פריך

מבחר משתנה של עוגות ועוגיות ושאר קינוחים ומגדנות במקרר.

תוספות :מטבל  ,₪ 3 -גבינה טרייה  ,₪ 6 -גבינה בשלה  ,₪ 8 -לחם ₪ 12 -

תשתו משהו.
חם
אספרסו\כפול
מקיאטו\כפול
קורטדו
קפה הפוך
אמריקנו
שוקו חם
תה בכוס
תה בקנקן
סיידר חם סחוט
תוספת יין לסיידר
יין חם

קר
₪ 9\7
₪ 10\8
₪ 10
₪ 13\11
₪ 10
₪ 14
₪8
₪ 14
₪ 19
₪ 10
₪ 38

אמריקנו קר
תה קר
קפה קר
לימונדה ורודה
סחוט טרי במקום
תפוזים ,תפוחים ,סלק ,גזר
נקטר אורגני
סודה
מים מינרלים
יוגורט עזים אורגני

₪ 15
₪9
₪9
₪ 14

תמר ,נענע ,שקד ,או טבעי

סיידר אלכוהולי אמתי

משקה
כוס יין מקומי אדום או לבן
פלג  -בירת לאגר כהה ופרחונית שליש\חצי
מעין  -בירת לאגר בהירה ורעננה שליש\חצי
מאיר  -מ'חיה מזיקוק תמרים

₪ 10
₪ 14
₪ 15
₪ 16
₪ 17

₪ 34
₪ 33\24
₪ 32\26
₪ 33\17

₪ 22

