BOKER B A R
קוקטיילים לבוקר אופטימי במיוחד בקראף  92או בכוס 45
 Jungle Birdרום מיושן דולרס  ,5קאמפרי ,אננס
Bloody Mary Bloody Mary
 Bronxוורמוט ביאנקו ורוסו ,ליקר ג' וּ ן ,תפוזים
 Aperol mangoאפרול קפטן מורגן ,ספייסי צ'ינזאנו  ,1757מנגו ,צ'ילי
 TOYג'ין טאנקרי ,פסיפלורה ,קיווי ,רוזמרין
Cava lychee

39

Aperol Spritz

39

bubbles

 Taittinger Brut Reserve Champagneשמפנייה טאטינג'ה ברוט רזרב

280/70

 Bestheim Cremant D'alsaceבסטהיים ,קרמו ד'אלזאס

160/40

wine

קראף/כוס/בקבוק

 Five Stones DvsG Roséרוזה יקב פייב סטונס ,ישראל

165 / 42 / 103

 Rosé PASQUA 11 minutesרוזה  11דקות יקב פסקווא ,איטליה

180 / 46 / 113

 Aveleda Loureiroלוריירו ]זן נדיר[ יקב אבלדה ,פורטוגל

165 / 44 / 103

וויט פרנק טוליפ ישראל

165 / 103 / 44

תפוזים

מיצים טבעיים

16

אשכוליות אדומות

18

גזר טרי

18

תפוגזר  :חצי גזר חצי תפוזים

17

לימונענע  :לימונדה עם נענע

15

מיצפיגוז  :תפוזים ,רימונים ואשכוליות אדומות יחדיו

18

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

18

מים מינרלים

מים מים

סאן פלגרינו
אספרסו
הפוך
תה בטעמים

13/28
11/29

תה או קפה

12/14
14/16
13

בוקר טוב
יוגורט צאן ,גרנולה משובחת שלנו ,פירות עונתיים טריים

39

שקשוקה עם גבינת חלומי  /או טבעונית

 +סלט קטן

49

בייקון &  eggsעם עגבנייה קלויה בגריל

 +סלט קטן

49

אומלט כרישה ,פרמז'ן ובזיליקום

 +סלט קטן

49

אומלט פטריות ,גבינת פטה ובצל ירוק

 +סלט קטן

49

 Eggs Benedictעם  Hamאו סלמון מעושן

52

מקושקשת עם שרימפס ואספרגוס על פרוסות חלה קלויה אפופה באיולי

52

 +סלט קטן

 2ביצים )מקושקשת  /חביתה  /עין(

42

מגדל קומות מול הים ]טוב לשרינג[
 2בייגלס עם גרעינים טובים  +סלמון מעושן  +גבינת שמנת  +סלט עגבניות  +בצל כבוש

69

חידשנו!
 2ביצים עשויות  6דקות בדיוק עם סאשימי אינטיאס על פרוסת לחם שאור משוח
באיולי ,צנונית ,בצל ירוק וכוסברה

52

מקושקשת וגבינת מנורי על קלתית פריכה עם פטריות שמפיניון וממרח פטריות כמהין

52

ביצים עלומות על מעט יוגורט ,תרד ,זוקיני ,ארטישוק עם מלבן של מאפה שמן זית

52

שדות מוריקים ,סלט של מיני ירוקים -ארוגולה ,חמציץ ,בייבי מיזונה ,עשבי תיבול,
עגבניות שרי ,תמר מג'הול וגבינת טולום ,בווינגרט בלזמי עדין עדין עדין

49

סלט לבבות חסה וקייל עם גבינת פטיט גלבוע בוויניגרט תפוחים

49

פרנץ' טוסט עם קרם פרש ופרי עונתי

49

פנקייקים עם קונפי של פרי עונתי ,מייפל סירופ וקרם פרש

49

מאזטים של בוקר
צזיקי יוגורט עם שום ,מלפפונים ובצל ירוק

22

ריקוטה באפלו ,מרקחת עגבניות שרי ,תערובת קלויים

22

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

25

מטיאס כבוש עם שמנת ובצל סגול

25

סלמון מעושן עם גבינת שמנת וטיפות דבש

25

איקרה עם בצל אדום קצוץ דק

25

מאפי בוקר טריים וקוקוטיעם ממרחים

22

