
28  Tom 
 כריך עזים וארטישוק  לחם כוסמין,

גבינת עזים רכה, ארטישוק, פלפל צ'ילי, 
 ארוגולה, זיתים שחורים, אורגנו

28  Marcel  
 כריך ביצים  לחמניית בריוש, ביצים

 קשות במיונז, עירית, מיקס עלי בייבי

27  Rothko 
 כריך סלמון  בייגל, חסה צרובה על חמאה,

קרם פרש, סלמון מעושן, ארוגולה 

25  Andre 
 כריך קפרזה פטה  לחם כוסמין, גבינת
 פטה, עגבניות במרינדה, עלי בזיליקום,

פלפל צ'ילי, שמן זית

36  סלט פריקי ירוק 
 פריקי, מיקס עלי בייבי, לבבות חסה,

 אנדיב, מלפפון, בצל סגול, נענע,
 פטרוזיליה, ויניגרט, סומק

31  סלט אורז וקייל 
אורז בר, אורז אדום, קייל, פטרוזיליה, 

 בזיליקום, ארוגולה, מיקס עלי בייבי,
 אבוקדו, צנונית, שקדים, ויניגרט ליים

38  סלט אנדיב 
 אנדיב, לבבות חסה, קולורבי, עלי סלרי,

 צנונית, ויניגרט, קרמל שקדים

38  סלט קוסקוס 
קולורבי מלפפון, שקדים, חומוס, בצל, 

נקטרינה, ויניגרט, סומק

19 כוס ירקות ומטבל 

28  Burton 
 כריך ביצים קשות  בגט, טחינה, עגבניות,

 אבוקדו, ארוגולה

29   Jasper 
כריך שרימפס  לחמניית בריוש, שרימפס, 

מיונז, לימון, טרגון, סלרי, חסת אייסברג

24  Robert 
 כריך ארטישוק ותרד טבעוני  לחם

 כוסמין מחמצת, ממרח ארטישוק, תרד,
 שום, עגבניות במרינדה, שקדים קלויים,

שמן זית

32  William 
 כריך פקורינו  לחם כוסמין מחמצת,
 גבינת פקורינו, סלסה ורדה, עגבניות

פרוסות, מיקס עלי בייבי, שמן זית

sandwichessalads

18 תה קר 
למון גראס / לואיזה / היביסקוס 

מיצים טבעיים 
15 תפוזים / תפוזגזר / תפוח, סלרי וג'ינג'ר 

 17 תפוח וסלק 

18 / 9  סן בנדטו / פלגרינו  קטן / גדול 

14  תומאס הנרי 
 ג'ינג'ר אייל / ביטר / מנגו / ביטר לימון / טוניק

12  שתייה קלה 
קולה / קולה זירו / ספרייט / ספרייט זירו

32 כוס קאווה 

32 כוס יין לבן יבש / אדום 

24 בירה, בקבוק 

29 / 23 בקס / מלכה, חבית 

wine & beer cold drinks

סוגי לחמים משתנים

 19 כוס פירות 

22  מוזלי עם קוביית חלת דבש וגרנולה 

7 כדור שוקולד / תמרים 

16  עוגת קראנץ' שוקולד 

 16 עוגת גזר עם קרם לימון ופיסטוק 

22 טפיוקה 

 23 קפה ומאפה 

15 / 12  הפוך  קטן / גדול 

12 / 10 אמריקנו  קטן / גדול 

 10 / 10 / 9 אספרסו  קצר / ארוך / כפול 

10 קורטדו 

12 חליטת תה 

16  אסמבלאז׳ שוט 
ברנדי ואספרסו קצר

desserts cof fee

mor ning cocktail 49 מימוזה / אפרול שפריץ / קיר רויאל 


