פינוקים לתחילת היום

ארוחות הבוקר שלנו
בוקר בגולף

יחיד  / ₪ 64זוגי ₪114

טריפל אומלט ביצים לבחירה :אומלט/עין/מקושקשת/ביצה קשה
מגוון מטבלים ,לחמי הבית ,מוגש לצד סלט הבית
שתייה חמה וקרה לבחירה:
תפוזים סחוט במקום/לימונדה/אשכולית אדומה
*ניתן להחליף את החביתה לפריטטה בתוספת ₪ 10

₪ 38

המוזלי של ג’ורדי
יוגורט ,גרנולה ביתית עם פירות יבשים ,פירות העונה וסילאן
שני כריכונים וקפה

₪ 32

לבחירה :פטה/טונה/חביתה ,סלומון בתוספת  4ש”ח
ניתן גם להזמין כריכון ב₪14 -

תוספות לחביתה ללא תשלום :בצל/עשבי תיבול
תוספות לחביתה בתשלום :פטריות ,פטה /₪ 4גאודה ₪ 6
תוספות לשתייה בתשלום :גזר/תפוח/בקבוק שתייה קלה ₪ 5
הגדלת קפה ₪ 2

קפה ומאפה
קרואסונים

₪ 24
קטן  / ₪ 6גדול ₪ 17

לטבעונים שבינינו
טבעוני בגולף

כריכים

₪ 62

הכריכים מוגשים בלחם מחמצת חום/לבן לבחירה בליווי סלט הבית

אומלט מקמח עדשים וחומוס עם פטריות ,בצל ועשבי תיבול .מגוון מטבלים,
לחמי הבית ,מוגש לצד סלט הבית .שתייה חמה וקרה לבחירה :תפוזים סחוט
במקום/לימונדה/אשכולית אדומה

בייגל סלמון (אפשרי גם בלחם)
ממרח שמנת וסלמון ,חסה ,עגבנייה ורוקט

נבחרת המיוחדים שלנו

בייגל אבוקדו (בעונה)

המנות מוגשות בליווי סלט הבית
דואט לבן

₪ 58

חלת בריוש נימוחה ,גבינת שמנת ,סלמון מעושן ,ביצי עין וזילוף של קרם בשמל
עיזים חם

משוקשקות

קוקו בקן

השקשוקות מוגשות עם סלסלת לחמים ,סלט הבית וטחינה
₪ 52

הקלאסה
מחבת לוהטת עם רוטב עגבניות ,פלפלים ביתיים ושתי ביצי עין
*ניתן להוסיף חריף

₪ 58

טוסט קלוי בחמאה שרופה ,גבינת שמנת ,בצל סגול ,סלמון מעושן ,ביצי עין
קרואסון סלמון

₪ 52

קרואסון חמאה ,גבינת שמנת ,פסטו ,סלמון מעושן ,חסה אייסברג ,רוטב חרדל,
בצל סגול ,עגבניה וביצת עין

₪ 56
גינת ירק
מחבת לוהטת של תבשיל ירקות ירוקים ,על בסיס בשמל ,שתי ביצי עין ופטה
מלמעלה

התורכי

*מנות השקשוקות ניתן לקבל גם בתוך לחם בתוספת של ( ₪ 5מומלץ!)

בורקס גבינה תורכי ,בליווי ביצה קשה ,זיתים ,טחינה ,אריסה ועגבניות מגורדות
קיש היום
קיש משתנה מפנק ,מוקרם עם בשמל ,לצד סלט הבית

לקטנטנים
ארוחת בוקר

₪ 45

₪ 48

 2ביצים לבחירה :אומלט/עין/מקושקשת/ביצה קשה
גבינת שמנת ,ממרח שוקולד ,ירקות חתוכים ולחם.
מוגש עם שתייה חמה/קרה לבחירה
תפוזים סחוט במקום/לימונדה

₪ 52

ממרח שמנת ,אבוקדו ,חסה אייסברג ,ביצה קשה ועגבנייה
טונה

₪ 45

ממרח טונה הבית ,חסה אייסברג ,רוקט וירקות טריים
חביתה

₪ 45

חביתת ירק ,גבינת שמנת וירקות טריים
אנטיפסטי (טבעוני)

₪ 45

פסטו ,מגוון ירקות אנטיפסטי ,חסה אייסברג וירקות טריים
בלקני

₪ 45

חציל על האש ,פלפל קלוי וגבינת פטה על ממרח צ’ימיצ’ורי וטפנד זיתים
סביח

₪ 45

טחינה ,אריסה ,חציל קלוי ,חסה וביצה קשה
טוסט גבינה

₪ 35

₪ 53

₪ 45

איולי פסטו עם גאודה ופרמז’ן
ניתן להוסיף ללא תשלום :זיתים ,בצל ,עגבנייה
בתוספת תשלום :ביצה קשה ₪ 3
גולף סנדוויץ’

₪ 64

איולי צ’יפוטלה פיקנטי ,צ’ימיצ’ורי ,פלפל קלוי קורנביף ורוסטביף ,מוגש עם
עגבנייה ,חסה אייסברג וביצת עין

שתייה חמה

הסלטייה

הסלטים מוגשים בליווי סלסלת לחמי הבית וחמאה
₪ 56
רוקפור אגוזים
חסה אייסברג פריכה ,רוקט ,אנדיב בלגי ,כרוב לבן ,פרי העונה ,גבינת
רוקפור מגורדת ,אגוזי מלך קלויים וויניגרט תפוז
₪ 48
קיסר
לבבות חסה רומית בשילוב חסה אייסברג ,ביצה קשה ורצועות גבינת
פרמז’ן ברוטב קיסר קלאסי .מוגש עם קרוטוני סנט מור ואגוזי מלך
₪ 56
סלט מהשוק
מלפפון ,עגבנייה ,שרי ,חציל ,פלפל וקישוא קלויים ,בצל סגול ,צנונית ,זיתי
קלמטה ,לבבות ארטישוק .מוגש עם גבינת פטה וזעתר בתיבול שמן זית ולימון
₪ 54
ניסואז
חסה אייסברג ,רוקט ,שעועית ירוקה ,גמבה ,פלחי תפוחי אדמה ,ביצה
קשה וסלט טונה וויניגרט חרדל
₪ 56
חלום של סלט
מגוון של רצועות שורשים (סלק ,גזר וסלרי) ,חסה אייסברג בתיבול ויניגרט
נענע עם גבינת חלומי מוקפצת בתיבול פסטו ואגוזי מלך
₪ 68
סלמון אסיאתי
חסה אייסברג ,כרוב לבן ואדום ,רצועות גזר ,עגבניות שרי ,בצל סגול וירוק,
אטריות אורז מטוגנות ונתחוני סלמון ברוטב חמאת בוטנים
במקום חמאת בוטנים ניתן לקבל ויניגרט עשבי תיבול (לאלרגנים)

קפוצ’ינו
נס על חלב
נס קפה/אמריקנו/שחור
שוקו חם
אספרסו/מקיאטו/קצר/ארוך
אספרסו /מקיאטו/כפול/כפול ארוך
סיידר חם ומקל קינמון (תוספת יין )₪ 3
מים חמים ונענע
תה בטעמים
קפה/שוקו/אמריקנו קר

קטן  / ₪ 12גדול ₪ 14
₪ 12
₪ 10
₪ 12
₪9
₪ 11
₪ 14
₪6
₪ 10
₪ 15

שתייה קרה

בוקר בראנץ אווירה

₪ 10
בכוס לימונדה/אשכולית אדומה
₪ 12
קוקה-קולה/קוקה-קולה זירו/דיאט קוקה-קולה
₪ 12
ספרייט/ספרייט זירו
₪ 12
פאנטה
₪ 12
פיוז-טי/דיאט פיוז-טי
₪ 12
פריגת משקה קל ענבים 100%/תפוחים/דיאט אשכוליות/לימונענע
₪ 12
מאלטי-בירה שחורה
₪ 12
שוופס בטעם משתנה
₪ 10
קינלי סודה
₪ 10
נביעות מים מינרליים
₪ 22
סאן בנדטו מינרליים גדול
₪ 10
ביטר למון/מי טוניק
פרללה  ferrarelleמים מינרליים מוגזים טבעיים  330מ”ל  750/₪ 14מ”ל ₪ 26
 330מ”ל  750/₪ 14מ”ל ₪ 26
סאן פלגרינו

מיצים סחוטים במקום
תפוזים/גזר/תפוח

גרוסים

לימונענע גרוס/אייס קפה/אייס שוקו

₪ 17
₪ 18

למטיבי הלכת שבינינו

יין לבן
גוורצטרמינר חצי יבשTeperberg-
טעם מתקתק ,פירותי ,מתאים למנות קלילות
שרדונה יבשTeperberg-
יין מאוזן המציג חמיצות טובה וסיומת מתמשכת

לצהרי היום

(החל מהשעה )12:30

פוקצ’ות
קלאסית פוקצ’ה חמה עם מטבלי הבית
אנטיפסטי פסטו וירקות אנטיפסטי משתנים
פיצה רוטב עגבניות ביתי וגבינה

₪ 18
₪ 28
₪ 32

*ניתן להוסיף בצל/עגבנייה/זיתי קלמטה ₪ 2 :לתוספת

פלטת גבינות וירקות
מבחר גבינות קשות ורכות בליווי ירקות טריים ולחמים
בקטנה
למתפנקים

₪ 46
₪ 82

יין אדום
קברנה סובניוןTeperberg-
ארומה מיוחדת ,צבע עמוק
מרלוTeperberg-
טעמי אוכמניות וצימוקים ,רך ,פירותי

כוס /₪ 28בקבוק ₪ 100
כוס /₪ 28בקבוק ₪ 100

כוס /₪ 28בקבוק ₪ 100
כוס /₪ 28בקבוק ₪ 100

חפשו אותנו

מבעבעים
קאווה
למברוסקו

כוס /₪ 25בקבוק ₪ 95
כוס /₪ 25בקבוק ₪ 95

בירות מהחבית
סטלה
טובורג

שליש /₪ 27חצי ₪ 32
שליש /₪ 25חצי ₪ 30

קפה בגולף

