ובקר וטואב

גנמי

טעבוינ.ת

כולל לחם הבית ,חמאה ,מיץ טבעי ושתייה חמה

רוטשילד 77

65

שתי ביצים לבחירה ,סלט ירקות ,גבינת שמנת ,גבינת פטה
גבינה צהובה ,סלט טונה

בוקר שקשוקה 57

שקשוקה מעגבניות טריות 2 ,ביצים ,טחינה ,פטרוזיליה

לשקשוקה מפנקת עם מיני צ'וריסוס או גבינת פטה 6+
בוקר של אלופים 83

שתי ביצים ,סלומון מעושן ,טונה ,גבינת העמק ,ירקות טריים
פטה ,גבינת שמנת ,גבינה כחולה ,לאבנה ומוצרלה מעושנת

בוקר בטבע 53

חביתת חומוס עם ירק ,בצל ,עגבנייה ופלפל אדום ,סלט ירקות
ממרח פלפלים ,עגבניות מיובשות ,טחינה ,פסטו וזיתים סורים
ארוחות הבוקר מוגשות עד השעה 15:00

ירק המגינה

סלט קצוץ דקדק 18/29

ירקות ישראלי 31

עגבנייה ,מלפפון ובצל סגול
בתיבול שמן זית ולימון

עגבנייה ,מלפפון ,פלפל ,בצל ירוק
בצל סגול ,גזר ופטריות קצוצים דק
שמן זית ולימון

מלא עלים ירוקים ,חסה ,עגבנייה
מלפפון ,בצל סגול ,שבבי פרמזן וגבינת
צאן רכה מוקרמת על טבעות בגט

שוק הכרמל 35

סלט עלים 39

סלט צועני גס 41

עגבנייה ,מלפפון ,פלפל אדום ,ירוק
וצהוב ,בצל סגול וירוק ,פטה
פטרוזיליה ,סומק ,שמן זית ולימון

סלט חזה עוף במרינדה 45

חסה ,עלים ,עגבנייה ,מלפפון ,בצל סגול
פלפל קלוי מוחמץ ומלפפון חמוץ

סלט טונה קלאסי 43

עלים ,חסה ,עגבנייה ,מלפפון ,תפו"א
ביצה ,טונה ,בצל סגול וירוק וזיתים סורים

סלט יווני 45

חסה ,עגבנייה ,בצל אדום ,מלפפון ,ביצה
גבינת פטה ,חציל ,פלפל קלוי וזיתים

סלט קיסר 49

חסה ,קרוטונים ,פרמזן מגורד
ורוטב קיסר קלאסי

סלט רוסטביף 48

חסה ,עלים ,עגבנייה ,מלפפון ,בצל סגול
פלפל קלוי מוחמץ ומלפפון חמוץ

עגבנייה ,מלפפון ,פלפל אדום ,ירוק
וצהוב ,בצל סגול וירוק ,פטרוזיליה
סומק שמן זית ולימון

סלט אנטיפסטי 47

ירקות קלויים ,עגבנייה ,בצל סגול
מלפפון ,ארגולה ,חסה ופטה

כי – נועה של הים 44

קינואה מסמיקה ,ים של עשבי תיבול
בצל סגול ,צנונית ,אגוזים שרוצים להיות
מלכים ,בטטה ,חמוציות וזירזופון של
טחינה גולמית מעל

מג'דל שמס 52

מיקס שרי צבעוני ,כדורי לאבנה ממרגלות
החרמון ,עשבי תיבול ,זיתי קלמטה
קצוצים ,בצל סגול ופלפל חריף מאוד

אינ אל כזה רעבה

לחם פסטו שום וגבינות 28
לצד  3ממרחים

קרפצ'יו סינטה 42

בתוספת פרמז'ן ,הלחם עלינו

כבד קצוץ פולני 31
בצל וסילאן ,הלחם עלינו

קבנוס חם 30

מוקפץ עם בצל לצד חרדל

החמוציה שלנו 15
טחינה מעושנת למוות 37

אקונה בטטה 25/36
צ'ילי צייז' פרייז 38

משושלת אבו עבדל טיזק :טחינה
חציל מעושן בגריל ,סילאן ,רסק עגבניות
פלפל חריף ופטרוזיליה ,הלחם עלינו

שוקרוט 36

נקניקיות בקר ,איולי ,חרדל וכרוב כבוש

קפרזה 29

עגבנייה ,מוצרלה ,שמן פסטו ,בסלמי ,מלח ,פלפל

לבנה בניגוב 29

לבנה ,זעתר טרי ,רסק עגבניות
שמן זית וטוסטונים

ברני פרייז 17/26

צ'יפס מברוקלין

פיצה

דון קורלאון 67

בטטה ,שום קונפי ,ארטישוק מוחמץ
קונפי ,עגבניות מיובשות
ועלי בזיליקום טרי

פיצה קרניבור 64

סלמי ,חזה אווז ,חזה בקר מעושן
ועלי בזיליקום טרי

היה בליין אבל עכשיו הוא צמחוני 64

פיצה עם ברוקולי ,ארטישוק ,פטה ,שום קונפי
ועלי בזיליקום טרי

החלבן 69

פיצה לבנה ,רוטב שמנת ,גבינה כחולה
פטה ,מוצרלה רכה ,מוצרלה מגורדת ,פרמזן
ועלי בזיליקום טרי

פיצות מוגשות החל מהשעה 16:00

צ'יפס ,בשר סלופי
גבינת גאודה מוקרמת ובצל ירוק

כרובי 30

פלאפל כרובית עם מוצרלה ,רסק עגבניות
זרעי עגבנייה ,טחינה ,פלפל חריף ופטרוזיליה

קוהיבה 37

שני סיגרים שמנמנים עבודת יד
ממולאים בשר טלה חטוב ,בצל
עשבים של תיבול ומוגשים לצד טחינה
אריסה ביתית וזיתים סורים

כרובית שזורמת על יוגורט 38

פרחי כרובית ,עגבניות קצוצות ,צנונית
כוסברה ופלפל חריף על מצע יוגורט עם
טחינה ואריסה

פיצה סטייל

48

עם תוספות לבחירה
בשרי 8
פסטרמה ﬞ אווז ﬞ צ'וריסוס
קבנוס ﬞ פפרוני
גבינות 8
רוקפור ﬞ פטה ﬞ פרמזן
דגים 8
אנשובי
ירקות 4
פלפל חריף ﬞ פלפל קלוי ﬞ בצל
פטריות שמפיניון ﬞ זיתים ירוקים
בטטה ﬞ חציל בגריל ﬞ עגבנייה

כרי יכ בגינה
חביתת גבינה 38

חביתה ,גבינת שמנת ,פסטו ,עגבנייה ,מלפפון ,מלפפון חמוץ ,חסה וגבינה צהובה

באפלו סולג'ר 36

גבינת מוצרלה ,פסטו ,ממרח עגבניות מיובשות ,עגבניות טריות וחסה

הכבשה שושנה 35

גבינת צאן רכה ,פסטו ,ממרח עגבניות מיובשות מלפפון ירוק וחסה

טוסט ביצפר 39

גבינה צהובה ,ביצה  ,עגבנייה ,חמאה ופסטו לצד סלט קטן

קידומת הולנדית 36

גבינת גאודה ,מיונז ,חסה ,מלפפון ,עגבנייה ובצל סגול

האלכימאי 40

גבינת פטה ,חמאה ,ממרח עגבניות מיובשות ,ממרח זיתים
בצל סגול וירוק ,מלפפון ,חסה וזעתר

סביח 30

חלפיניו ,חציל ,מלפפון חמוץ ,תפו"א ,ביצה קשה ,בצל ,פטרוזיליה וטחינה

אליסה בארץ הפלאות 39

חלומי ,פסטו ,ממרח פלפלים ,חסה ,עגבנייה ,מלפפון וויניגרט הדרים

כריכי דגים

טונה 33

מיונז ,חסה ,בצל סגול וירוק ,עגבנייה ,ביצה ומלפפון חמוץ

סלמון לקס 50

גבינת שמנת ,בצל סגול וירוק ,חסה ,מלפפון ועגבנייה

כריכים טעבוינים
סבטוחה 29

טחינה "אל-ארז" ,חציל קלוי ,מלפפון חמוץ ,תפו"א ,בצל סגול ועשבי תיבול

הזיות 35

פסטו ,ממרח פלפלים ,עגבנייה ,בצל מקורמל ,חסה ,בצל סגול ופטריות מוקפצות

המבורגר טבעוני 38

המבורגר על בסיס עדשים שחורות ,קינואה ,פטריות ואגוזי מלך -מוגש בלחמנייה
עגולה עם טחינה ,חסה ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ ,בצל סגול ,רוטב ברביקיו

ברבי42 Q-
ק

כריך ברבקיו מחלבון דלעת עם פסטו ,ממרח פלפלים ,חרדל ,חסה ובצל סגול

תוספות

ברני פרייז  ﬞ 17סלט קטן  ﬞ 12ביצת עין  ﬞ 8גבינת גאודה מוקרמת 8
בגט מחיטה מלאה  ﬞ 3לחם קסטן דגנים  ﬞ 3לחמנייה ללא גלוטן  ﬞ 5חלה 5

כריכי בשר
צ'אק נוריס 47

קצבים 45

כריך אונטריב מפורק ברוטב ברביקיו
איולי פלפלים ,בצל סגול ,חסה ורוטב סלסה

כתף בקר ,מיונז ,חרדל ,פסטו
עגבנייה ,מלפפון חמוץ וחסה

סימבה מלך הג'ונגל 52

מיקס ברנרד 47

כריך נתחי אנטרקוט ,מיונז ,חרדל
עגבנייה מלפפון חמוץ ,בצל סגול
בצל מקורמל ,איולי צ'ילי ,ברביקיו וחסה

שלושה סוגי נקניקים )אסאדו ,אווז
ורוסטביף( ,מיונז ,חרדל ,חסה
עגבנייה ורוטב ויניגרט
ניתן להחליף לאנטריקוט בתוספת  3ש"ח

נקניקיות בקר ,כרוב כבוש ,מלפפון חמוץ
בצל סגול ,קטשופ וחרדל אמריקאי

חוטבי עצים 47

שוקרוט 39

הנוכלים 39

קבנוס ובצל מוקפץ על המחבת ,מיונז
חרדל ,בצל ,חסה ,עגבנייה ומלפפון חמוץ

איוון איש הברזל 40

רוסטביף ,מיונז  ,חרדל ,ממרח עגבניות
מיובשות ,בצל מקורמל ומלפפון חמוץ

שמנדריק 45

חזה אווז ,מיונז ,חרדל ,מלפפון חמוץ
חסה ובצל מקורמל

כבד עוף ,מיונז ,חרדל ,עלי בייבי
בצל סגול ,מלפפון חמוץ ורוטב ויניגרט

ספטא זפטה מכה בשניצל 42

אסאדו  48שעות ,איולי ,חלפיניו
סלסת עגבניות ,חסה ומלפפון חמוץ

עמבורגר  200גרם 50

קרניברים 47

אפקט הפרפר 37

חזה הודו מעושן ,מיונז ,חרדל ,בצל סגול,
חסה ,עגבנייה ,ממרח פלפלים ,ומלפפון חמוץ

בוב "בבילונג" מרלי 37

חביתת קבנוס ,איולי ,עגבנייה ,בצל סגול
בצל ירוק ,מלפפון חמוץ ,חסה ורוטב ויניגרט

חזיזה המכשפה 39

שניצל ג'מבו ממבו ,איולי ,חסה
מלפפון חמוץ ועגבנייה

מיונז ,חרדל אמריקאי ,חסה ,עגבנייה
מלפפון חמוץ ובצל סגול

סלופי ג'ו ומפית  200גרם 40

איולי פלפל מעושן ,חסה ,בצל סגול
מלפפון חמוץ ,בשר בקר וסלסת עגבניות

ראובני 44

פרוסות קורנביף חם ,מיונז וחרדל אמריקאי
מלפפון חמוץ ,בצל עגבנייה וחסה

חזה עוף במרינדה ,מיונז ,סלסה
חסה ,בטטה ומלפפון חמוץ
ניתן להכפיל את כמות הבשר בכריכים בתוספת תשלום – שאל את המלצרית

תוספות

ברני פרייז  ﬞ 17סלט קטן  ﬞ 12ביצת עין  ﬞ 8גבינת גאודה מוקרמת 8
בגט מחיטה מלאה  ﬞ 3לחם קסטן דגנים  ﬞ 3לחמנייה ללא גלוטן  ﬞ 5חלה 5

שנחולק?

 440גר' בשרים 85
רוסטביף ,נציג של הסלמי ,אווז ,קורנביף ,חזה עוף ,שוקרוט ,ירקות ואיולי

 150גר' גבינות 72
גבינה כחולה ,גאודה ,לאבנה ,גבינת צאן רכה ,גבינת פטה
שמנת ,שמנת זיתים וירקות ...הלחם עלינו!

פלטת ירקות טריים 40

פופאי 47

כבדים מוקפצים במחבת עם עלי בייבי ,בצל ,פטריות
ופירה חלבי סביב סביב לו

שניצל ג'מבו ממבו 62

שניצל בצלחת עם תוספת לבחירה

סלופי ג'ו בצלחת 45

בשר בקר ,מוגש עם אורז או פירה ופטרוזיליה

קאו-צ'או 66

אנטריקוט מוקפץ -במחבת עם בצל ,פטריות ,רוטב איולי
צ'ילי ,רוטב ברביקיו מוגש עם אורז או פירה

כמו בבית 48

חזה עוף מוקפץ עם בצל ופטריות על אורז או פירה

בואי כלה 51

עראיס טלה בליווי טחינה ,פלפל שיפקה ,מוגש עם סלט
של עגבנייה ,בצל וירק

הר מונים 46

ניוקי ברוטב שמנת מתוקה ,פטריות שמפיניון ,בצל לבן
יין לבן ,ערמונים ,בזיליקום ,פרמזן ואגוז מוסקט

פסטה פרימו 46

בצל סגול ,פטריות טריות ,פלפלים צבעוניים ,שום
פסטו ,חזה עוף ,שמן זית ,מלח ים ופלפל שחור

פסטה אלפרדו ושות' 46

פסטה ברוטב שמנת ,פטריות שמפיניון ובצל

פסטה בולונייז'י 46

ראגו בשר ,רוטב עגבניות ופטרוזיליה

פסטה ג'יפסי 46

שניצל ,פטריות ,בזיליקום ובצל לבן ברוטב עגבניות

הגינה של פול 44

גרסת הפסטה  -ברוקולי ,שרי ,שמפיניון ,בצל סגול
מקל סלרי ופטרוזיליה ,על בסיס שמן זית ,צ'ילי גרוס
שום ופרמזן  -באמא לא מאיטליה

ברבי Q-בצלחת 47

חלבון דלעת מוקפץ על מצע אורז )ניתן להחליף לפירה
למי שצמחוני( ומעל ממרח פלפלים ופסטו

טעימות אמוד

האחים 47

ארטישוקים צרובים בגריל על מצע לאבנה
פטרוזיליה ושמן צילי

טאבולה מהבולה 40

כרובית ,פטרוזיליה ,נענע ,כוסברה ,צנונית ,פלפל צילי חריף
אדום ובצל סגול מוגשים על מצע יוגורט על בסיס לבנה
ונגיעה רסק עגבניות לצד פיתה יוונית

חה-ציל 36

היישר מאיסטנבול ,סלט חצילים עם יוגורט
מוגש לצד סימיט טורקי ,פיסטוק ,חמאה מומסת ופטרוזיליה

אולימפוס 34

מאפה פילו ממולא גבינת פטה עם דבש ,שומשום לבן וקצח

עזרא ואחיו 47

סלט של שעועית ירוקה ,עלי פטרוזיליה כוסברה ונענע ,בצל סגול
עגבנייה ,פלפל חריף ושווארמה מוגשים על מצע טחינה וסומק

הסליידרס של הברני 59

לחמניות בריוש ,רוטב פיצה ,גאודה ,צ'דר ,פרמז'ן ובצל ירוק
בקיצור שחיתות במיטבה! מנה לכל החבר'ה
*תוספת פפרוני  8 -שח

עזרא ואחיו בבגט 57

השווארמה של הברני ,בצל מטוגן ,פלפל חריף ,טחינה
אריסה ,בצל סגול ,מלפפון חמוץ ,מלפפון ועגבנייה קצוצים

אלT-
סמודי בול כמו בסרילנקה
סמודי פירות קפואים ,עם טופינג של זרעי צ'יה
קוקוס קלוי גוג'יברי ,גרנולה ביתית ופירות העונה
שני טעמים לבחירה:
אסאי 45
אסאי ,פירות יער תות ובננה
טרופיקנו 42
מנגו ,אננס ובננה
על בסיס יוגורוט )ניתן להחליף לחלב שקדים(

מתוקים

קראק פאי צרחות של אופק 46

תחתית מפנקת של עוגיות שיבולת שועל וסוכר
מעליה מלית חמאתית ממכרת
מוגש עם שמנת חמוצה

חומיות 28
 3חומיות 6
קרם ברולה 42
פאדג'לו אסקובר )ישר לווריד( 46

פאדג' שוקולד עם  2כדורי גלידת בן אנד ג'ריס

כדור גלידה בן אנד ג'ריס 12

בטעמים :וניל צרפתי/קרם עוגיות

קוואטרו שוקולדוס 32

טוסטונים מרוחים בשוקולד נוטלה ושוקולד לבן

ברד פודינג 46

חתיכות בצק קוראסון אפויות בקרם ברולה
מוגש עם סירופ קרמל מלוח וגלידת וניל מעל

שוקולד ובייגלה 46

משולש קרם שוקולד מריר וקרם ברולה
על קראנץ שוקולד בייגלה בציפוי נוגט בייגלה

בגסו-קייק קיצוני ביותר 46

שכבות של עוגיות חמאה גרוסות עם טופי בטעמים
של שוקולד לבן ,שוקולד מריר ופיסטוק
מעל הכל סקוויז של סירופ קרמל מלוח

סחוט טרי
שייק
ת

פוזים /ת
פוחים /גזר 16/25

קר

חברה 16
קולה וה

קוקה
רו  פאנטה
ד.קולה  זי
רו  ספרייט
ספרייט זי

נרלים 10
נביעות מי
סודה 10
ענבים 15
פריגת
שחורה 15
אלטי בירה
מ
פרסק 16
פיוזטי א
 33מ"ל 13
ה מוגז 0
פרלל
ימודה 34
קנקן ל
נע 20/15
ה  לימונע
לימונד
וס 22/17
מונענע גר
לי
פה קר 16
ק
קו קר 16
שו

ור
דה המבולבלת 34
שייק על בסיס חלב
שוקולד לב
ן ,תות וביסקוויטים
היי
די בת ההרים 34
שייק
טבעוני קרם קוקוס
בננה
פקאן מסוכר סילאן

חם

אספרסו קצר /ארוך 8

אספרסו כפול  /ארוך 12
קפה טורקי 9
קפוצ'ינו קטן  /גדול 16/13
קפוצ'ונצ'יק 11
אופגטו 18
אספרסו ארוך וגלידה
שוקו-שוקולית 11
נס קפה עלית 11
סיידר חם ומקל קינמון 18
תוספת יין לסיידר 6

צ'אי לאטה וקינמון 21

תה וחילטה

תה 11
תה נענע 11
חליטה 15
לימון ג'ינג'ר ודבש
פירות יער
מלון הדרים

שוקו שמוקו 24
שוקולד לבן ,שוקולד נוטלה
חלב חם ומרשמלו

