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סלטים

סלט "ניסואז" (435 גרם)
סלט טונה עם תפוחי אדמה, שעועית

ירוקה, ירקות טריים, בתיבול שמן זית

סלט "קפרזה" (350 גרם)
גבינת סולוגוני עם עגבניות ורוטב

פסטו, צנוברים ובזיליקום

פארשמאק (215 גרם)
מנה מסורתית מדג מלוח טחון עם 

תפוחי עץ

סלט "קיסר" עם סלמון (380 גרם)

סלט "אבוקדו" (440  גרם)
סלט מירקות טריים עם אבוקדו, סלרי,

 עגבניות שרי, צנוברים ורוטב
"ציטרון"

מנות ראשונות קרות
חומוס (300 גרם)

חומוס קלאסי עם שמן זית וצנוברים

חציל בטחינה (400 גרם)
חציל קלוי עם טחינה וצנוברים

בלינצ'ס עם דג סלמון (250 גרם)
רול מדג סלמון במליחות מעודנת

עם גבינה וירק

גפילטע פיש (525  גרם)

בלינצ'ס ולביבות
בלינצ'ס עם גבינה ושמנת (360 גרם)

בלינצ'ס עם תפוחים (310 גרם)

בלינצ'ס עם פרג (335 גרם)
בלינצ'ס מסורתי דקיק במילוי פרג

מתוק

בלינצ'ס עם גבינה ושמנת (330 גרם)

לביבות גבינה עם ריבה ושמנת (400
גרם)

בייגל
בייגל  סלמון (430 גרם)

בייגל עם סלמון, גבינה צהובה וממרח
אבוקדו

בייגל טונה (500 גרם)
בייגל משביע עם טונה, גבינה צהובה

וירקות

מרקים
בורשט עם שמנת (400  גרם)

מרק דלעת (300 גרם)

מרק פטריות מוקרם (300  גרם)

מרק חומוס

בנדיקט סלמון

דג עם צ'יפס
בסגנון כפרי 

לביבות תפוחי אדמה עם פטריות
בנוסח בלרוס (435 גרם)

תפו"א מטוגן עם פטריות ובצל

פלאפל  
בסגנון כפרי

פילה סלמון

קציצות דג שוקא עם פירה תפו"א

חריימה, פילה דג טריסקא עם ירקות במרינדה
חריפה

שקשוקה

 חמות

מתאבנים חמים

מרק בורשט קר

ספגטי עם פטריות (550 גרם)

ספגטי ברוטב "נפוליטנו" (530 גרם)

קיש טונה ותרד (250 גרם)

קיש עגבניות (280 גרם)

קיש מירקות בגריל (280 גרם)
קיש מבצק פריך עם חצילים, עגבניות,

 סלרי, שעועית וגבינה צהובה

קיש עם פטריות (250 גרם)

זיוה עם פטריות (730 גרם)

זיוה עם זיתים (690 גרם)

פסטה ומאפים 

פסטה עם ירקות

לזניה עם פטריות וגבינה

לזניה עם ירקות בגריל

כיסונים עם דובדבנים

כיסונים עם גבינת קוטג '

מרק חמציץ קר עם תפו"א וגבינת שמנת

סלמון מלוח עם ביצה "בנדיקט"

 סלמון וטריסקא מטוגנים, עם תפו"א

מוגש עם טחינה, סלט ירקות עם תפו"א 

מנות


