
BOKER B A R 
48או בכוס  110קוקטיילים לבוקר אופטימי במיוחד  בקראף   

 

   ילי 'אפרול, טאקילה אספלון, אשכוליות אדומות, צ:  פלומה 

 Bloody Bloody Mary    

ג'ין טאנקרי, פסיפלורה, קיווי, רוזמרין :    TOY    

רימונים, בזיליקום, ליקר קוראסאו, מיץ 12אוזו  : אוזו רימונים 43/90  

43 Lillet Spritz 

43 Aperol Spritz 

42 Cava lychee  

Bubbles 
   , צרפתיה טאטינג'ה ברוט רזרבישמפנ 295/70

     , צרפתבסטהיים, קרמו ד'אלזאס 165/42

Wine 
 קראף/כוס/בקבוק

ישראל     ,פייב סטונסיקב   ,רוזה 110 / 45/ 175  

איטליה, פסקוואיקב    ,דקות 11רוזה  113 / 46 / 180    

  , ישראלמטר יקב שנין בלאן,  113 / 46 / 180

71 ישראל ,טוליפיקב  ,וויט פרנק 110 /45 / 5  

 מיצים טבעיים 
17 

 

 

 תפוזים 

 אשכוליות אדומות  18

 גזר טרי  21

: חצי גזר חצי תפוזים תפוגזר 21  

: לימונדה עם נענע  לימונענע 17  

: תפוזים, רימונים ואשכוליות אדומות  יחדיו מיצפיגוז 21  

: ג'ינג'ר טרי, מיץ לימון סחוט וסודה  ג'ינג'רמאנטה 23  

 מים מים 
 מים מינרלים  13/28

 סאן פלגרינו 12/30

 תה או קפה
41/21  אספרסו 

 הפוך 15/17

 תה בטעמים 14

 

 



  בוקר טוב  
 40 טריים עונתיים , פירות משובחת שלנויוגורט צאן, גרנולה 

 58 סלט קטן  +                                              טבעוניתאו /  עם גבינת חלומי שקשוקה 

 56 סלט קטן  +        עם עגבנייה קלויה בגריל eggsבייקון & 

 56 סלט קטן  +                   ובזיליקוםפרמז'ן , כרישהאומלט 

 56 סלט קטן  + ובצל ירוק           גבינת פטה, אומלט פטריות

Eggs Benedict  עםHam  60 סלמון מעושן  או 

 62 איולי ב משוחה ואספרגוס על פרוסות חלה קלויהמקושקשת עם שרימפס 

  51 סלט קטן  +  )מקושקשת / חביתה / עין(            ביצים 2

  ]טוב לשרינג [מגדל קומות מול הים 

 76 בצל כבוש  ,סלט עגבניות+  גבינת שמנת  ,סלמון מעושן ,עם גרעינים טוביםבייגלס  2

 69  בצדבדיוק  דקות 6 ביצי 2-וסשימי טונה  אקמולי ועליוווג לחם כפרי ועליו טוסט

  ,באיולימשוח  פרוסת לחם שאור  לע קוביות לוקוס מתובלות עםבדיוק  דקות 6ביצי  2

    וכוסברה  צל ירוקב, צנונית
69 

 עם פטריות שמפיניון וממרח פטריות כמהין  פריכה  קלתיתעל מקושקשת וגבינת מנורי  

 

62 

 62                                שמן זית  עם מלבן של מאפהארטישוק  ,זוקיני ד,תר ,יוגורטמעט על ביצים עלומות 

 ,עשבי תיבול ,הנמיזובייבי  , חמציץ  ,ארוגולה -מיני ירוקיםסלט של   ,שדות מוריקים

 עדין  עדין עדין וינגרט בלזמיוב ,בינת טולוםגול והתמר מג' שרי, עגבניות

53 

 53 תפוחים  בוויניגרטלבבות חסה וקייל עם גבינת פטיט גלבוע  סלט

 49    קונפיקרם פרש פרנץ' טוסט עם 

 49 , מייפל סירופ וקרם פרש תפוח עץ מקורמלים עם קונפי של פנקייקים 

  מאזטים של בוקר 

 25 יוגורט עם שום, מלפפונים ובצל ירוק זיקיאצ

 25 מטוגנת עם מרמלדת עגבניות  גבינת מנורי 

 26 סגול וסומק של דג בורי כבוש בלימון, בצל  סביצ'ה

 26 עם שמנת ובצל סגול מטיאס כבוש

 26  עם גבינת שמנת וטיפות דבשסלמון מעושן 

2532

727 
 26   עם בצל אדום קצוץ דקאיקרה 

 22 ממרחים                                                                        קוקוטים עם ו טריים מאפי בוקר 

 22 ( מצומצמתסדרה ) –רק ביום שישי  -חלה של שבת


	ROOSTER BOKER BEV JULY HEB
	FALCON boker food JULY  Heb

