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תפריט

~ כריכים ~
כריכים לחם לבן/כפרי  -כל הכריכים מוגשים בליווי סלט עלים

כריך חביתת ירק
גבינת שמנת ,חסה  ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ ₪ 40.............................................................................................

כריך סלט ביצים
סלט ביצים בניחוח שמיר ,מלפפון חמוץ ,חסה ₪ 40..........................................................................................
כריך אנטי פסטי מומלץ!
פסטו ,חציל קלוי ,פלפל קלוי ,בטטה ,גבינת עיזים ,מוגש חם ₪ 45 ......................................................................

כריך סלט טונה
פטה טונה ,ביצה קשה ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ,חסה ₪ 45 .................................................................................

כריך סביח
טחינה ירוקה ,חציל קלוי ,עריסה ,תפו"א ,ביצה קשה  -מוגש חם ₪ 45 ...............................................................

כריך גבינות
גבינת שמנת ,צהובה ,בולגרית ,חסה ,עגבניה ,מלפפון ₪ 45 ................................................................................

כריך שניצל חלומי
גבינת חלומי מטוגנת בציפוי פנקו ,חסה ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ,גבינת שמנת₪ 50 ..................................................

~ פסטות ~
רטבים לבחירה :שמנת פטריות ,שמנת בטטה ,רוזה עגבניות ושמנת

רביולי
רביולי גבינה  /בטטה ₪ 55 ...........................................................................................................................

פסטה
פסטה פנה  /פטוצ'יני ₪ 50 ..........................................................................................................................
רביולי בולנז'רי  -מומלץ ביותר!
רביולי מיקס תרד  +ריקוטה ברוטב שמנת ,פסטו ,עגבניות שרי ,קוביות בטטה ,ונגיעות צנוברים ₪ 65.......................

קנלוני  4גבינות
רוטב שמנת ופרמז'ן מוקרם בתנור מוגש עם סלט עלים קטן₪ 60 .........................................................................
תוספת הקרמה לפסטה ₪ 7

~ טוסטים ~
בייגל טוסט ,מוגש עם סלטון הבית וויניגרט הדרים

טוסט של בית
חמאה ,גבינה צהובה ,עגבניה ₪ 35 ................................................................................................................

טוסט פיצה
רוטב פיצה ,גבינה צהובה ,זיתים ירוקים ₪ 35 .................................................................................................

טוסט כפרי
פסטו פטריות ,בטטה ,בצל סגול ,גבינה צהובה ,גבינת עיזים ₪ 45 .......................................................................

טוסט יווני
טוסט פתוח ,שמן זית ,גבינה צהובה ,בולגרית ,גבינת עיזים ,בצל סגול ,טבעות זיתים שחורים ,זעתר ₪ 48.................

טוסט לבחירה
צהובה  +תוספות ] ₪ 5לכל תוספת[ ₪ 52 .......................................................................................................

~ סלטים ~
כל הסלטים מוגשים בליווי סלסלת לחמים וחמאה

סלט יווני
מבחר חסות ,עגבניה ,מלפפון ,בצל סגול ,זיתים שחורים ,בולגרית מגורדת ,בתיבול שמן זית וזעתר ₪ 52 .....................
סלט ירקות שורש מומלץ מאד!
גזר ,בצל ,ארטישוק ירושלמי ,קולורבי וסלק צלויים בטאבון בזיגוג טריאקי ,אגוזי מלך ,וגבינת רוקפור ₪ 60 ..............

סלט קפרזה
מבחר חסות ,שרי אדום ,שרי צהוב ,פטריות ,נבטים ,עלי בייבי ,מוצרלה ,בתיבול פסטו ₪ 56....................................
סלט סביח מומלץ!
מלפפון ,עגבניה ,בצל סגול ,קוביות חציל אפויות ,קוביות תפו"א בתנור ,ביצה קשה ,גרגירי חומוס
בתיבול שמן זית ,מיץ לימון ,טחינה בנדיבות ועיטור פטרוזיליה קצוצה ₪ 56.........................................................

סלט טונה
מבחר חסות ,עגבניה ,מלפפון ,בצל סגול ,טונה בשמן זית ,ביצה קשה ,לימון כבוש ₪ 56..........................................

סלט ישראלי קצוץ
עגבניה ,מלפפון ,בצל סגול ,פטרוזיליה ,בליווי טחינה ותיבול שמן זית ומיץ לימון₪ 52 .............................................

סלט חלומי
קוביות חלומי מטוגנות על מצע חסה ,עגבניות שרי ,פטריות ,בצל סגול ,בתיבול וויניגרט הדרים ₪ 60 .......................

~ דגים ~
ברבוניות השף
פלטת ברבוניות מטוגנות בציפוי ים תיכוני ,בליווי מטבלים איולי שום ,מיונס עריסה ,טריאקי
מוגש על מצע סלסה עגבניות חריפה ₪ 70 ......................................................................................................

חריימה של שישי
נסיכת הנילוס ברוטב מרוקאי חריף ,פלפל ,שום ,עגבניות ,גמבה אדומה,
מוגש בליווי טחינה ,סלט ירקות קצוץ ושתי מיני חלות ₪ 70 ...............................................................................

סלמון בולנז'רי
פילה סלמון ברוטב לימון וצלפים ,על מצע ירקות אפויים
וסלט קטן לבחירה קצוץ/עלים תוספת בצד תפו"א/בטטה ,שום בצל ₪ 80.............................................................

לחם הזייה כשתזמין תבין!!
כיכר לחם מבצק גבינות שמנת ,חמאה ,גבינה והמון צהובה ממולא בכיכר קממבר ₪ 65............................................

~ פיצה ~

תוספות לבחירה :זיתים ירוקים /שחורים ,עגבניה ,בצל ,בולגרית ,תירס ,פלפל חריף ,פטריות

פיצה מרגריטה
רוטב עגבניות ,גבינה צהובה ,מוצרלה ושתי תוספות לבחירה )כל תוספת נוספת ₪ 50 ..................................... (₪ 3

~ מנות ילדים ~

פסטה  -פנה/פטוצ'יני רטבים לבחירה :שמנת/עגבניות₪ 35 ..............................................................................
בוקר ילדים  -מקושקשת ,פרוסות עגבניה ,פרוסות מלפפון ,גבינת שמנת  +שתייה חמה/קרה לבחירה₪ 35 ................

~ מנות פתיחה ~
לחם הבית
פרנה עשויה בטאבון בליווי מטבלים  -טפנד זיתים ,פסטו ,ממרח ארטישוק ₪ 20 ..................................................
ענני כרובית מומלץ!
כרובית מטוגנת בציפוי פנקו ,בזיגוג איולי שום וצ'ילי מתוק ומעל בולגרית מגורדת ₪ 30 .........................................
קרפצ'יו קולורבי מומלץ!
קולורבי אפוי בטאבון בתיבול חמאת לימון נגיעות פרמז'ן מעל וסלטון עלים טריים מוגש עם קרוטונים ₪ 30 ................
חציל מפיל מומלץ!
חציל שרוף על האש על מצע טחינה ,סלסלת עגבניות ,גרגירי חומוס ונגיעות שמן זית בליווי טוסטונים ₪ 40 .............

פטריות ממולאות
שמפניות במילוי גבינות ,בציפוי פריך על מצע שמנת פסטו  -מוגש עם סלטון עלים ₪ 40 ........................................

לאבנה
לאבנה ,שמן זית ,זעתר פיתות/פרנה ₪ 30 ......................................................................................................

~ בוקר בבולנז'רי ~
בוקר בולנז'רי זוגי
שתי ביצים לבחירה :עין/חביתה/עין הפוכה/מקושקשת/חביתת ירק )בצל פטרוזיליה(
סלט זוגי ,גבינת שמנת ,קוביות בולגרית ,לאבנה ,צהובה ,קוואקמולי ,פטה טונה ,זיתים מתובלים טפנד זיתים,
בליווי סלסלת לחמים ,חמאה ,ריבה ,שתיה לבחירה :תפוזים/לימונדה/אשכוליות  +שתיה חמה₪ 125........................

בולנז'רי יחיד
שתי ביצים לבחירה :עין/חביתה/עין הפוכה/מקושקשת/חביתת ירק )בצל פטרוזיליה(
סלט יחיד ,גבינת שמנת ,קוביות בולגרית ,לאבנה ,צהובה ,קוואקמולי ,פטה טונה ,זיתים מתובלים טפנד זיתים,
בליווי סלסלת לחמים ,חמאה ,ריבה ,שתיה לבחירה :תפוזים/לימונדה/אשכוליות  +שתיה חמה₪ 65 .........................

בוקר בקטנה
כריכון לבחירה )חביתה ,סלט טונה ,סלט ביצים  +סלטון עלים₪ 30 .....................................................................
המוזלי של מיקי מומלץ!
יוגורט במיתיקות עדינה ,גרנולה ,פירות העונה ,סילאן ,קוביות פרנץ' טוסט ,בציפוי סוכר וקינמון₪ 40 .......................

בורקס פינוקים
גבינה/תפו"א ,טחינה ,מלפפון חמוץ ,עגבניה ,ביצה קשה  +סלטון עלים₪ 30 ........................................................

שקשוקה קלאסית
תבשיל עגבניות ושום ,עם שתי ביצים ,בליווי סלטון עלים/קצוץ מוגש עם פרנה/פיתות
שתיה חמה/קרה לבחירה אפשרות לפיקנטית/חריפה אש!₪ 60..........................................................................

שקשוקה יוונית
תבשיל עגבניות ושום ,פלפלים קלויים ,קוביות חציל וגבינה בולגרית מעל ₪ 65 ......................................................

