בוקר טוב:

קאדה גבינות :מוגש עם סלט שוק וזיתים

12
44

מאפים מתוקים של בוקר:
קרואסון מוצרלה ,פרמז'ן וביצה עלומה

שניים לבחירתך

מוגש עם סלט ירקות שוק

כריך ביס:

28

מלחמניות טריות הנאפות במקום או בלחם טלר שחור

• חביתה ,גבינה לבנה ועגבנייה
• גוואקמולי  -עם ביצה קשה ועגבנייה
• סלט טונה  -מיונז ,מלפפון חמוץ ,סלרי ובצל סגול
• טבעוני :טחינה  ,חציל ,פלפלים קלויים ,עגבנייה ועלים צעירים

בייגל טוסט:

פריטטה אפויה עם מוצרלה טרייה ,קונפי עגבניות ,עלי בזיל ופרמז'ן
פריטטה אפויה עם פטריות שמפיניון ,בצל מוזהב ,קונפי עגבניות,
בצל ירוק וגבינת עיזים
מוגש עם סלט ירקות שוק ושתייה לבחירה :קפה או מיץ טבעי

בייגל גבינה צהובה ועגבנייה
בייגל בלאגן

48
58

גבינה בולגרית ,ביצה קשה ,עגבנייה ,שמן זית ,זעתר שומשום ופינוקים

62

סלמון מעושן גבינת שמנת ,צלפים ובצל סגול

קלאסי:
ביצים עלומות ותרד מוקרם על חלה קלויה ,רוטב הולנדייז

64

לקס:
ביצים עלומות ,גבינת שמנת וסלמון מעושן על
חלה קלויה ,רוטב הולנדייז

68

פוקצ'ה בנדיקט לשניים:

פוקצ'ה ועליה שלוש ביצים ,מוצרלה טרייה ,פרמז'ן ,תרד,
זיתי קלמטה ועגבניות קונפי .מוגשת עם סלט שוק,
קפה או מיץ טבעי

מגדל פנקייק:

שקשוקה:

58

אדומה:

מוגשת עם טחינה ,זיתים ,מלפפונים חמוצים וחלה טרייה
תוספות :גבינה בולגרית  5ש"ח ,חציל קלוי  5ש"ח

ירוקה:

בוקר בקפית:

134

ביצים לבחירה ,גבינות ,סלט טונה ,טחינה ,זיתים ,פסטו כוסברה ,פלפלים קלויים,
ממרח ארטישוק ולימון כבוש ,גוואקמולי ,סלט קצוץ או שוק ,מבחר לחמים,
עוגת גזר ,חמאה וריבה ,מיץ טבעי ,קפה ומעדן פירות טריים וגרנולה

134

ביצה מקושקשת עם תפוחי אדמה או ביצי עין על תפו"א מטוגנים עם בצל,
עגבניות שרי ובצל ירוק ,שמנת חמוצה ,גבינה בולגרית ,אריסה ,זיתים,
טונה או סרדינים ,טחינה ,פסטו כוסברה ,עלי גפן ,ירקות שוק,
חלה טרייה ,קפה לבחירה וכד לימונדה

56

גרגירי חומוס חמים ,ביצה קשה וטחינה לבנה על סלט עגבניות ,מלפפונים,
בצל סגול ,פטרוזיליה ושמן זית .מוגש על בייגל קלוי בסומאק

בוקר טבעוני:

72

חביתת קמח עדשים ועשבי תיבול ,ירקות שוק ,טחינה גולמית ,זיתים ירוקים
וזיתי קלמטה ,רוטב שקשוקה אדומה וקונפי עגבניות ,סלט קינואה וחמוציות,
פלפלים קלויים ,מבחר לחמים ,ריבה ,תמרים ואגוזים ,סלט פירות טריים וגרנולה,
מיץ טבעי ומשקה חם לבחירה )סויה(
מוגבל עד גיל 12

34

חביתה ,קוטג' ,עגבנייה ,מלפפון ושוקו
שימו לב :סביבת העבודה במסעדה מכילה אלרגנים מכל הסוגים

48
42

משקאות קרים:

ביצים לבחירה ,גבינות ומטבלים ,סלט טונה ,סלט ירקות קצוץ /שוק ,מבחר לחמים,
עוגת גזר ,חמאה וריבה ,מיץ טבעי ,קפה ומעדן פירות טריים וגרנולה

סלט ירושלמי:

בוקר לבן:

136

58

69

בוקר פועלים לשניים:

עם סירופ מייפל ,פירות טריים ,קצפת
יוגורט כבשים ,גרנולה ,פירות טריים וסילאן תמרים

עלי תרד ,בצל ,גבינת מוצרלה ובולגרית ,עגבניות ושמנת
מוגשת עם טחינה ,זיתים ,מלפפונים חמוצים וחלה טרייה
תוספות :גבינה בולגרית  5ש"ח ,חציל קלוי  5ש"ח

בוקר בקפית לשניים:

62

בנדיקט :EGGS

מוגש עם סלט ירקות שוק

בוקר טוב לילדים:

רק ביצים:

מוגש עם ירקות שוק ,לחם וחמאה

44

עלול להכיל שאריות מוצרים מן החי

14
קוקה-קולה  /דיאט קוקה-קולה  /קוקה-קולה זירו
14
ספרייט  /ספרייט זירו  /פאנטה
14
פיוז-טי :תה קר בטעם אפרסק  /נביעות בטעמים
פררלה  -מים מינרליים מוגזים טבעיים  750 / 330מ״ל 13/28
12
נביעות מים מינרלים
*תפוזים * /תפוחים * /גזר *אפשרות לתוספת ג'ינג'ר 19
14
לימונדה  /לימונענע
19
לימונענע גרוס
16
תה קר  /אמריקנו קר  /הפוך קר  /שוקו קר
19
אייס קפה
שייק פירות על בסיס מים  /תפוזים  /חלב  /מילקשייק 22
16
מאלטי בירה שחורה
42
קנקן לימונדה  /לימונענע גרוס
* נסחטים במקום

משקאות חמים:
אספרסו  /מקיאטו  /קפה נמס  /אמריקנו
הפוך  /אספרסו כפול
הפוך בטעמים  /מוקה  /שוקו חם  /נס על חלב
תה  /תה צמחים
סיידר תפוחים חם | תוספת יין 8 -
סחלב
אפוגטו :גלידת וניל עם אספרסו חם
תוספת צ'ופ  | 2תוספת קצפת 4
אפשרות לחלב שיבולת שועל  /חלב סויה

12
14
16
14
22
22
18

Cheese Kad'e

44

Croissant with mozzarella, parmesam cheese and poached egg 44

Just Eggs

62

Bite Sandwich: In home baked fresh rolls / sliced dark Teller bread

Baked frittata with fresh mozzarella, tomato conﬁt, basil
leaves and parmesan
Baked frittata with champignon mushrooms, sautéed onion,
tomato conﬁt, green onion and goat cheese

Breakfast sweet pastries
Two for your choice

12

Served with vegetable salad

•
•
•
•

Omelet, cream cheese and tomato
Guacamole, with hard boiled egg and tomato
Tuna salad, mayonnaise, pickles, celery, red onion
Vegan: Tahini, eggplant, roasted peppers, tomato and baby leaves

Toasted Bagel:

Served with market vegetable salad

28

served with market salad and coffee or fresh juice

48
58

Smoked salmon

62

cream cheese, capers and red onion on a bagel

Shakshouka:

Served with market salad, bread and butter

Eggs Benedict

Yellow cheese and tomato bagel
Balagan bagel

Bulgarian cheese, hard-boiled egg, tomato, olive oil and za'atar sesame

served with vegetable salad and olives

Classic
64
Poached eggs and creamed spinach served over toasted challah
with hollandaise sauce
68
Lux
Poached eggs, cream cheese and smoked salmon served over
toasted challah with hollandaise sauce

Focaccia Benedict for two

136

Focaccia topped with three eggs, fresh mozzarella, parmesan,
spinach, kalamata olives and tomato conﬁt. served with market
salad, coffee or fresh juice

Red Served with tahini, olives, pickles and fresh challah

58

Pancakes tower

48

Green Spinach leaves, onion, mozzarella and bulgarian cheese,

58

White Breakfast

42

Cafﬁt Breakfast:

69

Addition: Bulgarian cheese: 5 Nis Roasted eggplant: 5 Nis

tomatoes and cream served with tahini, olives, pickles and fresh challah
Addition: Bulgarian cheese: 5 Nis Roasted eggplant: 5 Nis

Eggs of your choice, cheeses and spreads, Tuna ﬁsh salad, chopped
vegetable salad or market salad, selection of breads, carrot cake, butter
and jam, fresh fruit and granola parfait, fresh juice and coffee

Cafﬁt Breakfast for two:

134

Workers' Breakfast for two:

134

Eggs of your choice, cheeses, Tuna ﬁsh salad, tahini, olives, coriander
pesto, roasted peppers, guacamole, artichoke spread and preserved lemon,
chopped vegetable salad or market salad, selection of breads, carrot cake,
butter and jam, fresh fruit and granola parfait, fresh juice and coffee
Scrambled eggs with potatoes or fried eggs over fried potatoes and onions,
cherry tomatoes and green onions, sour cream, Bulgarian cheese, harissa,
olives, tuna / sardines, tahini, fresh market vegetables, fresh challah,
coriander pesto, stuffed vine leaves, coffee of your choice
and a pitcher of lemonade

Jerusalem Salad:

Salad of tomatoes, cucumbers, red onion, parsley and olive oil on
a sumac-toasted bagel, with white tahini, warm whole chickpeas
and hard-boiled egg

56

Vegan breakfast:

72

Children's Breakfast: up to age 12

34

Lentil ﬂour and herb omelet, market vegetables, raw tahini, green
olives and Kalamata olives, red shakshouka and tomato conﬁt
sauce, quinoa and cranberries salad, roasted peppers, selection of
breads, jam, dates and walnuts, fresh fruit salad with granola,
fresh juice, warm beverage of your choice (soya)
Omelet, cottage cheese, tomato, cucumber and chocolate milk
Pay attention: the restaurant environment contains all types of allergens

Maple syrup, fresh fruit and whipped cream
Sheep yogurt, granola, fresh fruit and date honey (silan)

COLD BEVERAGES

Coca Cola / Coca Cola Diet / Coca Cola Zero / Sprite
14
Sprite / Sprite Zero / Fanta
14
Fuze tea: Peach ﬂavored tea
14
Ferrarelle - naturally sparkling mineral water 330 / 750 ml
13/28
Neviot mineral water
12
*Orange / *apple / *carrot *extra ginger optional
19
Lemonade / Lemon-mint
14
Crushed lemon - mint
19
Iced tea / Iced American coffee / Iced cappuccino / Iced chocolate milk 16
Iced coffee
19
Fruit shake - Water / Orange juice / Milk / Milkshake
22
Malty black beer
16
Pitcher of lemonade / Crushed lemon - mint
42
* Freshly squeezed

HOT BEVERAGES

Espresso / Macchiato / Instant coffee / American
Cappuccino / Double espresso
Flavored cappuccino / Mocha / Hot chocolate / instant coffee over milk
Tea / Herbal tea
Hot apple cider | extra wine - 8
Sahlab
Affogato: Hot espresso over a scoop of vanilla ice cream
Served in a mug - additional 2 | Whipped cream - additional
oatmeal milk / Soy milk optional

4

12
14
16
14
22
22
18

may contain traces of milk or egg

