
בראנצ' שישיתפריט 

₪ 85 דגים מטוגנים
מיקס דגים מטוגנים בציפוי פריך, עם סלט עשבים ובצל מוחמץ.

₪ 168 / 89 בוצ'ר מעדנייה קטן / גדול
גבינות קשות, רכות ובשלות שנבחרו בקפידה, מוגש עם פירות קיץ.

.₪ מנות בצלחות קטנות לחלוקה ב100 4 נינה במיני |
₪ 28 פוקאצ'ה מהטאבון מוגש בליווי גבינות רכות.
₪ 34 סלט ים תיכון בייבי מלפפון, שרי בצבעים, פלפל קלוי, זיתי קלמטה, בצל סגול, גבינת פטה וזעתר.
₪ 32 סלט אבטיח מיקס ירוקים, נענע, אבטיח, פטה, שקדים קלויים וקוויאר בלסמי.
₪ 36 קפרזה עגבניות בצבעים, בייבי מוצרלה, בצל סגול, בזיליקום ובלסמי.

₪ 32 סביצ'ה פריקה * דג לבן על פריקה, על שמנת חמוצה, פלפלצ'ומה וכוסברה.
₪ 38 סלמון מעושן * על שמנת חמוצה, בצל ירוק ושמן זית.

₪ 36 סיגר גבינות סיגר במילוי גבינות ופיסטוק, מוגש עם רסק ג'חנון.

₪ 38 גראטן מדורה דפי תפו"א צרובים בתנור, שמנת חמוצה, שמן עירית וחרדל.
₪ 32 קרפצ'יו סלק שמן זית, ג'ל בלסמי, שקדים קלויים וגבינה כחולה.
₪ 24 חצילים על האש על לאבנה, שמן זית, כוסברה ורסק ג'חנון.

₪ 26 מסבחה חומוס ביתי עם עשבי תיבול.

₪ 26 ירקות צלויים עגבניה, בצל וזוקיני. מוגש עם טחינה.

לנוהגים. * בחלק מהמנות קיים שילוב בין דגים וחלב -

₪ 66 שקשוקה לבנה
ברוטב שמנת פרמזן תרד ובצל, מוגש עם חלת בריוש.

  ₪ 64 שקשוקה אדומה
ברוטב נפוליטנה, פלפלצ'ומה וגרמולטה, מוגש עם חלת בריוש.

₪ 69 אגז בנדיק ט 
מיקס פטריות / תרד / סלמון מעושן. - ביצים עלומות על פרנץ' טוסט, בצל סגול וציר פרמזן. לבחירה

₪ 71 קוראסלמון *
קוראסון חמאה, סלמון מעושן, שמנת חמוצה, אורוגולה, עירית, ביצת עין והולנדייז.

₪ 64 סקרמבלד אגז
עם עירית ואורוגולה, מוגש על פרנץ' טוסט וגוואקמולי. ניתן להמיר בחביתה / פריטטה אנטיפסטי /  ביצת עין.

בוקר שישי |  המנות מגיעות בליווי סלט ירוק / סלט שוק לבחירה.



₪ 45 המלבה פודינג של נינה
עוגה בחושה חלומית ברוטב חמאה וגלידת וניל.

₪ 38 שמרים וגלידה
עוגת קראנץ' שמרים שוקולד וגלידת וניל.

₪ 48 מרנג פירות קיץ
קרם מנגו, קרם פסיפלורה, קרם דיפלומט, קרמבל, טוויל מרנג וסורבה מנגו.

שתיה חמה
₪ 9 אספרסו קצר / ארוך
₪ 12 אספרסו כפול / כפול ארוך
₪ 9 מקיאטו קצר / ארוך
₪ 15 / 13 הפוך קטן / הפוך גדול
₪ 18 קפה קר
₪ 12 אמריקנו

15₪ שוקו פרלינים
₪ 12 תה בטעמים לבחירה

קלאסי / ארל גריי / פירות אדומים / ירוק / יסמין / לימון / מים עם נענע

קינוחים  
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