תפריט בוקר
מוגש עד השעה 17:00

בוקר
קאווה לארוחות בוקר 10
דיל בוקר עד השעה  : 11:00חצי כריך ,קפה ללא הגבלה  ,תפוזים קטן  /סודה 50
קו-קו בקן לחם דגנים ובתוכו זוג ביצים רכות ועשבים מוגש עם שמנת חמוצה וירקות 42 /
 HASH BROWNSלביבת תפוחי אדמה ,רוזמרין ופרמזן ,ביצת עין מעל ,שמנת חמוצה וירקות 42 /
תוספת :בייקון  / 10סלמון 12
 HAM & CHEESEבגרסה חדשה טוסט גאודה ,האם חמאת כמהין ארוגולה וביצה עלומה 52 /
קרואסון פינוקים ביצת עין ,גאודה ,איולי ,עגבנייה ,ובצל סגול 42 /
תוספת :האם/בייקון  /10סלמון 12
הפרנץ' טוסט של ג'יימי חלה מתוקה מוגשת עם סלט פירות ,שמנת חמוצה ומייפל 42 /
מוזלי יוגורט ,גרנולה שלנו עשירה ,פירות העונה ,בזיליקום ודבש ליד 42 /
דייסת קוואקר מבושלת בחלב אורז ,גרנולה שלנו עשירה ופירות העונה ,סילאן ליד 42 /
שקשוקה מוגשת עם סלט קצוץ ,טחינה וחלה 50 /
תוספות :תרד  /4פטה  / 6פטה ,תרד וזיתים 10
שקשוקה טבעונית ברוטב שקשוקה ,טופו ותרד מוגשת עם סלט קצוץ ,טחינה ולחם דגנים 50 /
בוקר טוב זלמן ביצים לבחירה ,סלט טונה ,טחינה ירוקה ,פטה עם זעתר טרי ,גבינת שמנת,
ריבה וחמאה ,סלט קצוץ ,לחם דגנים ,ו 2-משקאות 62 /
תוספת לביצים :בצל  /עשבי תיבול -ללא תשלום
פטריות  /פטה  /גאודה  / 6בייקון  / 10סלומון 12
בוקר טוב זלמן הטבעוני חביתה מקמח עדשים כתומות ,פולנטה ,טחינה ,בצל מטוגן ועשבים.
מוגש עם טחינה ירוקה ,אבוקדו(בעונה)  /גבינה טבעונית ,ריבה וסלט קצוץ ,לחם דגנים ו 2-משקאות 62 /
תוספת לביצים :בצל  /עשבי תיבול -ללא תשלום
תוספת לחביתה :קישוא  /בטטה  /כרובית  /תרד  / 4פטריות  /גבינה מלוחה  /צהובה טבעונית 6

כריכים
כריך פתוח  EGG FLORENTINEכריך פתוח על פיתה אוזבקית ,ממרח איולי עלי גפן,
עלי תרד מוקפצים בשמן זית עם מעט בצל ושום ,ארוגולה ,ביצה עלומה ופרמזן 46 /
סנדוויץ’ שניאור חזה עוף ,קריספי בייקון ,איולי פרמזן ,עגבנייה ,בצל וחסה ,מוגש עם תפוחי אדמה אפויים 52 /
כריך אסאדו מפורק בחלה איולי שום שמיר ועשבים בצל מקורמל וצרור ירוקים טריים,
לצד תפוחי אדמה אפויים וקורנישונים62 /
ניו יורק בייגל סלמון גבינת שמנת ,עגבנייה ,צלפים ,בצל סגול ,נבטים וחסה 48 /
תוספות :ביצה עלומה  /אבוקדו 6
כריך גאודה עיזים בלחם דגנים ,איולי לימוני ,חציל קלוי בתנור ,עגבניה ורוקט 48/25
כריך טונה בפרנה סומסום ,עם מיונז ,פלפל ,בצל ,לימון כבוש ,עגבנייה ,פטרוזיליה ,סחוג ביתי וחסה 48/25
* כריך חביתה /ירק בלחם דגנים ,שמנת/טחינה ,עגבנייה ,מלפפון ,זיתים וחסה 44/25
* כריך אבוקדו (בעונה) איולי  /פסטו ,ירקות ,בצל סגול וחסה 44/25
כריך בריאות בלחם דגנים ,טפנד זיתים ,כרובית ,בטטה ,עלים ירוקים ושקדים 44/25
שניצל בחלה טריה איולי ,סחוג ,עגבניות ,חמוצים והרבה ירוקים מוגש עם סלט קצוץ 52 /
* שקשוקה בחלה טחינה ,סחוג ,מלפפון חמוץ ,מוגש סלט קצוץ 44 /
* הטוסט של הקטור /טבעוני בלחם דגנים גאודה ,פטה ,זיתים ,פסטו ,בצל סגול ועגבנייה 44 /

*

מנות טבעוניות
מנות ללא גלוטן
מנות שאפשר להפוך לטבעונית על פי בקשה

מנות בקטנה
כרובית קופצת אפויה עם שרי ,תרד ,שום ,שמן זית ולימון ,מוגש עם טחינה ופטרוזיליה מעל 34 /
טבולה קינואה עשבים ,עגבניות ,שברי פיתה זעתר ,בצל ,סומק ופטה 34 /
*
ברוסקטת פטריות תערובת פטריות ,איולי פרמזן כמהין ,קוביות עגבניות ובזיליקום 34 /
 yaבטט חצי בטטה צלויה בתנור ,טחינה גולמית ,מייפל ,בזיליקום ושקדים (מוגש עם שמנת חמוצה) 32 /
עדשים שחורות מוקפצות בשמן זית ולימון עם עגבניות שרי ,עלי תרד טריים בתיבול ים תיכוני,
מוגש עם טחינה ופטרוזיליה מעל 32 /

עיקריות
ירקות בקארי צהוב בצל סגול ,כרוב ,כרובית ובטטה נצרבים במחבת ומבושלים ברוטב קרם קוקוס וקארי,
כוסברה מעל מוגש עם אורז  /מג'דרה 46 /
תוספות :טופו  ,10עוף 12
נזיד קטניות עשיר ירקות בתנור ,עשבים ,חמוציות ,אגוזים ,טחינה גולמית ופיסטוק 52 /
תוספות לנזיד :ביצה עלומה  / 6אבוקדו  / 6עוף 12
חזה עוף על הגריל מושרה בעשבי תיבול ושמן זית ,מוגש עם תוספת לבחירה וסלט ירקות קצוץ 52 /
שניצל תוספת לבחירה וסלט ירקות קצוץ 56 /
קציצות עוף פרגית ברוטב ים תיכוני עגבניות ,פלפלים ,ארטישוק ,עשבים ותוספת לבחירה 58 /
קציצות טבעוניות ברוטב קארי אדום קרם קוקוס ,עגבניות ופלפלים ,מוגש עם כוסברה ובצל ירוק מעל,
בתוספת אורז 52 /
פסטה פפרדלה סלמון מעושן פפרדלה טריה ,גרידת לימון ,מעט צ'ילי ,צלפים ,שמנת ופרמזן 54 /
*פסטה ירוקה פסטה פטוצ'יני תרד טבעונית על בסיס שמן זית  /שמנת  /קרם קוקוס ,פסטו ,תרד,
ברוקולי ,זוקיני,פטה ושקדים קלויים 54 /
פפרדלה אונטריב מפורק בבישול ארוך,עם שום קונפי צנוברים בציר בקר מוגש עם פרמזן מעל 58 /
עיקרית מוגשת עם תוספת לבחירה :פירה  /אורז  /מג’דרה /תפוחי אדמה אפויים (למעט מנות הפסטה)
כל הפסטות בשניאור הן פסטות חלמונים טריות

סלטים
*ירקות במדורה מיקס ירקות בתנור ברוטב עשבים לימוני ,גרעיני חמנייה קלויים על מצע לבנה או טחינה 48 /
סלט שניאור קיץ קצוץ עגבניות ,מלפפונים ,גזר ,סלק ,קולורבי ,פטרוזיליה ובצל סגול ,ברוטב טחינה,
*
יוגורט ונענע ,תערובת פיצוחים פריכים מעל .מוגש עם פרוסת לחם דגנים 42 /
*סלט קינואה שקדים קלויים ,חמוציות ,בצל סגול ,קוביות תפוח ,גזר ,סלק ,עשבי תיבול פטה בויניגרט רימונים,
בלסמי וסילאן (ניתן להחליף פטה בבטטה) 46 /
סלט קיסר עלי חסה ערבית ,קרוטוני חלה ,פרמזן ואגוזים ברוטב קיסר קלאסי 38 /
תוספת לסלט :ביצה קשה  /אבוקדו  /גבינת פטה  /טונה  / 6עוף 12
תוספת מנת לחם 10

ילדים
בוקר ביצה לבחירה ,חלייה ,גבינה לבנה וירקות חתוכים  +כוס מיץ או שוקו 36 /
* טוסט צהובה וירקות חתוכים ,בתוספת כוס מיץ  /שוקו 34 /
פסטה פסטה פנה טרייה ברוטב עגבניות  /שמן זית  /שמנת ,כוס מיץ 32 /
שניצלונים של שניאור עם פירה  /אורז  /פסטה פנה ,ירקות חתוכים ,כוס מיץ 38 /

מנות טבעוניות
מנות ללא גלוטן
מנות שאפשר להפוך לטבעונית על פי בקשה

*

תפריט ערב

מוגש מהשעה 17:00

מנות בקטנה
מנה בקטנה  +יין 48
כרובית קופצת אפויה עם שרי ,תרד ,שום ,שמן זית ולימון ,מוגש עם טחינה ופטרוזיליה מעל 34 /
* טבולה קינואה עשבים ,עגבניות ,שברי פיתה זעתר ,בצל ,סומק ופטה 34 /
ברוסקטת פטריות תערובת פטריות ,איולי פרמזן כמהין ,קוביות עגבניות ובזיליקום 34 /
 yaבטט חצי בטטה צלויה בתנור ,טחינה גולמית ,מייפל ,בזיליקום ושקדים (מוגש עם שמנת חמוצה) 32 /
עדשים שחורות מוקפצות בשמן זית ולימון עם עגבניות שרי ,עלי תרד טריים בתיבול ים תיכוני,
מוגש עם טחינה ופטרוזיליה מעל 32 /

עיקריות
בהזמנת מנה עיקרית כוס פורטה 20/ 6
ירקות בקארי צהוב בצל סגול ,כרוב ,כרובית ובטטה נצרבים במחבת ומבושלים ברוטב קרם קוקוס וקארי,
כוסברה מעל מוגש עם אורז  /מג'דרה 46 /
תוספות :טופו  ,10עוף 12
נזיד קטניות עשיר ירקות בתנור ,עשבים ,חמוציות ,אגוזים ,טחינה גולמית ופיסטוק 52 /
תוספות לנזיד :ביצה עלומה  / 6אבוקדו  / 6עוף 12
חזה עוף על הגריל מושרה בעשבי תיבול ושמן זית ,מוגש עם תוספת לבחירה וסלט ירקות קצוץ 52 /
שניצל תוספת לבחירה וסלט ירקות קצוץ 56 /
קציצות עוף פרגית ברוטב ים תיכוני עגבניות ,פלפלים ,ארטישוק ,עשבים ותוספת לבחירה 58 /
קציצות טבעוניות ברוטב קארי אדום קרם קוקוס ,עגבניות ופלפלים ,מוגש עם כוסברה ובצל ירוק מעל,
בתוספת אורז 52 /
פסטה פפרדלה סלמון מעושן פפרדלה טריה ,גרידת לימון ,מעט צ'ילי ,צלפים ,שמנת ופרמזן 54 /
*פסטה ירוקה פסטה פטוצ'יני תרד טבעונית על בסיס שמן זית  /שמנת  /קרם קוקוס ,פסטו ,תרד,
ברוקולי ,זוקיני,פטה ושקדים קלויים 54 /
פפרדלה אונטריב מפורק בבישול ארוך,עם שום קונפי צנוברים בציר בקר 58 /
עיקרית מוגשת עם תוספת לבחירה :פירה  /אורז  /מג’דרה /תפוחי אדמה אפויים (למעט מנות הפסטה)
כל הפסטות בשניאור הן פסטות חלמונים טריות

כריכים  /סלטים
כריך פתוח  EGG FLORENTINEכריך פתוח על פיתה אוזבקית ,ממרח איולי עלי גפן,
עלי תרד מוקפצים בשמן זית עם מעט בצל ושום ,ארוגולה ,ביצה עלומה ופרמזן 46 /
סנדוויץ’ שניאור חזה עוף ,קריספי בייקון ,איולי פרמזן ,עגבנייה ,בצל וחסה ,מוגש עם תפוחי אדמה אפויים 52 /
כריך אסאדו מפורק בחלה איולי שום שמיר ועשבים בצל מקורמל וצרור ירוקים טריים,
לצד תפוחי אדמה אפויים וקורנישונים62 /
ניו יורק בייגל סלמון גבינת שמנת ,עגבנייה ,צלפים ,בצל סגול ,נבטים וחסה 48 /
תוספות :ביצה עלומה  /אבוקדו 6
שניצל בחלה טריה איולי ,סחוג ,עגבניות ,חמוצים והרבה ירוקים מוגש עם סלט קצוץ 52 /
ירקות במדורה מיקס ירקות בתנור ברוטב עשבים לימוני ,גרעיני חמנייה קלויים על מצע לבנה או טחינה 48 /
*
*סלט שניאור קיץ קצוץ עגבניות ,מלפפונים ,גזר ,סלק ,קולורבי ,פטרוזיליה ובצל סגול ,ברוטב טחינה,
יוגורט ונענע ,תערובת פיצוחים פריכים מעל .מוגש עם פרוסת לחם דגנים 42 /
* סלט קינואה שקדים קלויים ,חמוציות ,בצל סגול ,קוביות תפוח ,גזר ,סלק ,עשבי תיבול פטה בויניגרט רימונים,
בלסמי וסילאן (ניתן להחליף פטה בבטטה) 46 /
סלט קיסר עלי חסה ערבית ,קרוטוני חלה ,פרמזן ואגוזים ברוטב קיסר קלאסי 38 /
תוספת לסלט :ביצה קשה  /אבוקדו  /גבינת פטה  /טונה  / 6עוף 12
תוספת מנת לחם 10

מנות טבעוניות
מנות ללא גלוטן
מנות שאפשר להפוך לטבעונית על פי בקשה

*

ילדים
בוקר ביצה לבחירה ,חלייה ,גבינה לבנה וירקות חתוכים  +כוס מיץ או שוקו 36 /
*טוסט צהובה וירקות חתוכים ,בתוספת כוס מיץ  /שוקו 34 /
פסטה פסטה פנה טרייה ברוטב עגבניות  /שמן זית  /שמנת ,כוס מיץ 32 /
שניצלונים של שניאור עם פירה  /אורז  /פסטה פנה ,ירקות חתוכים ,כוס מיץ 38 /

מתוקים
קסטת שוקולד מסקרפונה ופולי קקאו גרוסים 34 /
מוס פיסטוק ברולה וציפוי שוקולד לבן 34 /
עוגת ביסקוויטים 34 /
עוגת גבינה אפויה של רוחמה 34 /
עוגת קראק פאי  /פאי לימון 32 /
עוגת גזר עם קרם וניל  /עוגת פטל מרציפן  /פאי תפוחים 28 /
עוגת שמרים שוקולד 22 /
שמרים קינמון 20 /
פאי פקאן ( 28 /תוספת כדור גלידה )8
בראוניז לוז  /עוגיפלצת 16 /
מעמול של רוחמה 8 /
כדור שוקולד  /כדור תמרים 6 /
ארבע עוגיות בצלחת 16 /
אלפחורס 8 /

חם

קר

אספרסו קצר  /ארוך 8 /
אספרסו כפול 10 /
קורטדו 9 /
הפוך קטן  12 /גדול 14 /
קפה שחור 10 /
אמריקנו קטן  12 /גדול 14 /
מקיאטו קצר  8 /כפול 10 /
שוקו חם  /קר 14 /
שוקולטה קקאו בלגי ופרלינים 18 /
תה נענע 12 /
חליטות :בדואי  /תה ירוק ויסמין  /לימונית ולואיזה 14 /
ג’ינג’ר ,לימון ודבש 14 /
סיידר תפוחים טבעי חם עם קינמון ( 18 /תוספת יין )10
סחלב חם עם אגוזים וקוקוס 16 /
צ’אי מסאלה 16 /

אמריקנו קר 13 /
קפה קר 15 /
מים מינרליים 10 /
פררלה 12 /
פררלה גדול 25 /
מאלטי -בירה שחורה 12 /
לימונדה/לימונענע 12 /
מיץ תפוזים/תפוגזר/גזר 14 /
מיץ תפוח טבעי 16 /
תה קר קלאסי שלנו 14 /
קוקה קולה ושות’ 12 /

אלכוהול

יין לבן  /מבעבע

וידיגאל ,פורטה  ,6שרדונה ,פורטוגל 118/32 /
סמאש בזיל תפוח ירוק ובזיליקום על בסיס ג’ין 39 /
תאי מיקס וודקה ,ליים ,צ’ילי ,קוקוס,אננס ובזיליקום  39 /לה ז’אמל ,שרדונה 134 / 36 /
מבעבע ,וילה סידני ,פרוסקו ,איטליה 100 /25 /
האייס טי של ג’יני חליטה תה קרה ,אפרסק וג’ין 39 /
ג’ונו ,שנין בלאן ,דרום אפריקה 134 / 36 /
לימונערק 26 /
בירה 26 / Leffe
בירה מוסקו אייל בהירה 28 / 6.5%
בירה מוסקו אייל אדומה 28 / 5.5%
יין אדום  /רוזה
בירה מוסקו סטאוט 28 / 4.8%
 SOMERSBYסיידר תפוחים אלכהולי 24 / 5.4%
צ’ייסר 10 /
לה ז’אמל ,גרנאש ,צרפת134 / 36 /
ערק 18 /
וידיגאל ,פורטה  ,6קסטלאו ,פורטוגל 118/32 /
25
וודקה /
וידיגאל רוזה  ,פורטה  ,6סירה ,פורטוגל 118/32 /
ג’יימסון 25 /
ג’ונו ,שירז ,דרום אפריקה 134 / 36 /
ג’ין ( 25 /תוספת טוניק )7

מתוקים
קסטת שוקולד מסקרפונה ופולי קקאו גרוסים 34 /
מוס פיסטוק ברולה וציפוי שוקולד לבן 34 /
עוגת ביסקוויטים 34 /
עוגת גבינה אפויה של רוחמה 34 /
עוגת קראק פאי  /פאי לימון 32 /
עוגת גזר עם קרם וניל  /עוגת פטל מרציפן  /פאי תפוחים 28 /
עוגת שמרים שוקולד 22 /
שמרים קינמון 20 /
פאי פקאן ( 28 /תוספת כדור גלידה )8
בראוניז לוז  /עוגיפלצת 16 /
מעמול של רוחמה 8 /
כדור שוקולד  /כדור תמרים 6 /
ארבע עוגיות בצלחת 16 /
אלפחורס 8 /

חם

קר

אספרסו קצר  /ארוך 8 /
אספרסו כפול 10 /
קורטדו 9 /
הפוך קטן  12 /גדול 14 /
קפה שחור 10 /
אמריקנו קטן  12 /גדול 14 /
מקיאטו קצר  8 /כפול 10 /
שוקו חם  /קר 14 /
שוקולטה קקאו בלגי ופרלינים 18 /
תה נענע 12 /
חליטת צמחים:
בדואי  /תה ירוק ויסמין  /לימונית ולואיזה 14 /
ג’ינג’ר ,לימון ודבש 14 /
סיידר תפוחים טבעי חם עם קינמון ( 18 /תוספת יין )10
סחלב חם עם אגוזים וקוקוס 16 /
צ’אי מסאלה 16 /

אמריקנו קר 13 /
קפה קר 15 /
מים מינרליים 10 /
פררלה 12 /
פררלה גדול 25 /
מאלטי -בירה שחורה 12 /
לימונדה/לימונענע 12 /
מיץ תפוזים/תפוגזר/גזר 14 /
מיץ תפוח טבעי 16 /
תה קר קלאסי שלנו 14 /
קוקה קולה ושות’ 12 /

אלכוהול
סמאש בזיל תפוח ירוק ובזיליקום על בסיס ג’ין 39 /
תאי מיקס וודקה ,ליים ,צ’ילי ,קוקוס,אננס ובזיליקום 39 /
האייס טי של ג’יני חליטה תה קרה לימונית לואיזה ,אפרסק וג’ין 39 /
לימונערק 26 /
בירה 26 / Leffe
בירה מוסקו אייל בהירה 28 / 6.5%
בירה מוסקו אייל אדומה 28 / 5.5%
בירה מוסקו סטאוט 28 / 4.8%
 SOMERSBYסיידר תפוחים אלכהולי 24 / 5.4%
צ’ייסר 10 /
ערק 18 /
וודקה 25 /
ג’יימסון 25 /
ג’ין ( 25 /תוספת טוניק )7

יין אדום  /רוזה

יין לבן  /מבעבע

לה ז’אמל ,גרנאש ,צרפת 134 / 36
וידיגאל ,פורטה  ,6קסטלאו ,פורטוגל 118 / 32
וידיגאל רוזה  ,פורטה  ,6סירה ,פורטוגל 118 / 32
ג’ונו ,שירז ,דרום אפריקה 134 / 36

וידיגאל ,פורטה  ,6שרדונה ,פורטוגל 118 / 32
לה ז’אמל ,שרדונה 134 / 36
מבעבע ,וילה סידני ,פרוסקו ,איטליה 100 / 25
ג’ונו ,שנין בלאן ,דרום אפריקה 134 / 36

