
 

 
 

  בוט רקוב
 

 תוינבגע הקושקש
 הניג טלס ,ילי'צ ,םודא לפלפ ,תוינבגע ,םיציב

  16+ הפירח זגרמ תייקינקנ 8+ הטפ 5+ םיליצח : הריחבל תופסות
64 ₪ 

 יריל רקוב
 הניג טלס ,הביר, םילבטמ רחבמ , הנוט ,רקוב לש תוניבג ,הריחבל םיציב 2
 ₪ 12+ ןומלס ₪ 8 + תוירטפ,₪ 8 + הדואג ,₪ 12+ ןוקייב :הריחבל תופסות

68 ₪ 
 ה'גיע

 תיבה םחלו קוש טלס ,הלודג לובית יבשע תתיבח
62 ₪ 

 השירכ טראט
 הדואגו תנמש ,דלוגנמ ,השירכ לש ךירפ קצבמ הפאמ

48 
 זאוסינ טלס

 יקלטיא טרגיניו ,הכר הציב ,המדא חופת ,הקורי תיעועש ,היינבגע ,תידרפס זיטרוא הנוט 
56 ₪  
 ילזומ

 םירמת שבד ,5% טרוגוי ,הנועה תוריפ ,תיבה תלונרג
44 

 הנוט ךירכ
 זנוימ ,היינבגע ,םיתיז ,שובכ ןומיל ,ץומח ןופפלמ ,הנוט

48 ₪  
 ןומלס ךירכ

 םיפלצ ,רימש ,ןופפלמ ,תנמש תניבג ,ןשועמ ןומלס
48 ₪ 

 ולאפוב יד הלרצומ ךירכ
 םינש 10 ימסלב ,יפנוק םוש ,םוקיליזב ,היינבגע

48 

 םידלי רקוב
 ץימ סוכ םע תשגומ תוינמחלו הלטונ ,היינבגע ,ןופפלמ ,הנבל הניבג ,תשקשוקמ

42 
 

 הריחבל תחא היתש םע תשגומ רקובה תחורא
 

םילייטקוק
 

 22...............................םיזופת וקסורפ הזומימ

 22..................... וקסורפו ראני'צ ץירפש לורפא

 22........................סיסק םרק וקסורפ לאיור ריק

 28....ץמחומ ויניפלח תוינבגע ץימ הקדוו ירמ ידאלב

 

 
 



Breakfast 
 

Tomatoes	Shakshuka	
Eggs,	Tomatoes,	bell	peppers,	chili,	garden	salad	

Eggplant+	5,	feta	cheese+	8,	Merguez+	16 
64 ₪  
 

Liri Morning 
Two eggs of your choice, assorted cheese, tuna, jam, Israeli salad  

Bacon +12, Gouda +8, mushrooms +8, salmon +12 
68 ₪  
 

Herbs frittata 
Fresh herbs served with garden salad 

62 
  

QuicheLeek  
Leek, mangold, cream, Gouda  

48 ₪  
 

Niçoise salad 
Tuna "Ortiz", tomato, green beans, potato, soft build egg, Italian vinaigrette 

56 ₪  
 

 Healthy Morning 
Homemade granola, seasonal fruit, yogurt 5%, date honey 

44 ₪  
 

Tuna Sandwich 
Tuna, pickled cucumber, preserved lemon, olives, tomato, mayonnaise 

48 ₪  
 

Smoked Salmon Sandwich 
Smoked salmon, cream cheese, fresh herbs 

48 ₪  
    

Mozzarella Di Buffalo Sandwich 
Tomato, basil, garlic, balsamic vinaigrette  

48 ₪  
 

Kids Morning 
Scrambled eggs, cheese, cucumbers, tomatoes, Nutella and buns 

glass of juice 
42 ₪  
 

Every breakfast includes one drink of your choice 
 

 

Cocktails

 
Mimosa	Prosecco,	orange	juice…22 

Aperol Spritz Chinar, prosecco…22 

Kir Royale Prosecco, crème de cassis…22 

Bloody Mary Vodka, tomato juice, pickled jalapeno… 28 


