
 

בראנצ'ים זוגיים 
על השולחן: 

סלסלת לחמים: פוקאצ'ה מחמצת, פלוט, לחם כפרי מקמח מלא , מיני עוגת קראנץ, מיני פשטידה. פלטת מטבלים הכוללת:
חמאה ביתית מתובלת, ריבה ביתית מפרי עונה, קרם חציל מעושן, סלט עגבניות ספרדי, טבולה פופקורן, פירות העונה בליים

נענע, אניס ולמון גראס, טחינה, גבינת שמנת הבית, זיתי טאסוס וקלמטה. 
לבחירה מיץ ליים סחוט טרי / תפוזים / שתייה חמה 

לבחירה: קרם עוגת גבינה, סבלה חמאה חומה, אמרנה / מוס שוקולד, קראמבל קקאו, בראוניז 
 

דאקוס – 199 ₪ לזוג
ברוסקטה, שרי טאבון, תרד, "סקורדליה" (ממרח שום יווני) , פטה עיזים צלוי בתנור 

מוגש לצד סלט יווני קלאסי עם קראמבל קלמטה, גבינת פטה, זעתר, שמן זית לימון בתוספת צזיקי ועלי גפן מיוון
 

גלילי – 180 ₪ לזוג 
  לאבנה ביתי עם זעתר בלאדי, סלט ישראלי קצוץ דק, גבינות בוטיק מקומיות מחלב עיזים וכבשים, סלט טונה ביצה לבחירה

(חביתה, חביתת ירק, מקושקשת, חביתת יוגורט ) מוגש לצד סלט ג'רג'יר עם סומק בשמן זית ולימון
 

דייגים – 220 ₪ לזוג  
סביצ'ה בר ים בליווי לחם קרוע , גספאצ'ו פרי עונה ,מוגש לצד סלט קיסר עם ארטישוקים בחמאת לימון ואנשובי

 
שקשוקות – 180 ₪ לזוג  

שקשוקה תרד, מנגולד ופרמז'ן מוקרם, שקשוקה מטבוחה עם קונפי שום מוגש עם סלט עגבניות של איציק ופרנה של סבתא
עזיזה

 
ויגן פרינדלי 199 ₪ לזוג 

סטייק פורטובלו, שימאג'י ,פורצ'יני מוקפץ עם כמהין על קרם תירס לצד קרפצ'יו סלקים בסו-ויד  עלעלים רעננים שמן זית
וקרם בלסמי בליווי סלט שוק עם גרעינים ברוטב ויניגרט אננס לקינוח - פנקוטה טבעונית

 
 

מנות בקטנה:
סלמון כבוש  - 65 ₪ 

סלמון כבוש בשמן צ'ילי, ליים מלח ים אטלנטי לצד ציפס בטטה, וקרם פרש 
 

סביצ'ה בר ים – 65 ₪ 
מוסר ים, ליים, צנון מלפפון, כוסברה ושמן זית על מצע גספאצ'ו פרי עונה בליווי קרעי לחם מחמצת 

 
קרפצ'יו סלקים – 58 / 49 ₪ 

סלק בסו-ויד , שמן זית, לייםבלסמי מצומצם אגוז לוז עם גבינה כחולה / טבעוני 
 

סלט אנדיב – 48 ₪ 
אנדיב, קוביות סלק פקאן מסוכר וגבינה כחולה בויניגרט דבש 

 
לחם עם מטבלים – 21 ₪ 

לחם חם, קרם חציל, קונפי שום, חמאה מתובלת וזיתים מתובלים 
 


