BREAKFAST
A GREAT START
TO YOUR DAY!

קפה בקיבוץ

בוקר בין המטעים
בא על מגש זוגי 118 //
 4ביצי משק לבחירה ,לאבנה עגבניות ושמיר ,ממרח עגבניות מיובשות ,טאבולה,
קוביות בולגרית ,קרם חציל ,קרם שמנת ,זיתים מתובלים ,ציזיקי מלפפונים ,טחינה ירוקה ,קינואה ,סלט
ביצים 2 ,מוזלי,קונפיטורה ,חמאה וסלט אישי זוגי ולחמי מחמצת
 2שתיה חמה ו 2-שתיה קלה

בא על מגש 62 //
 2ביציק משק לבחירה ,לאבנה עגבניות ושמיר ,ממרח עגבניות מיובשות ,טאבולה ,קוביות בולגרית ,קרם
חציל ,קרם שמנת ,סלט ביצים ,זיתים מתובלים ,קונפיטורה ,חמאה ,סלט אישי ולחם מחמצת
שתיה קלה וחמה

שקשוקה 68 //
תבשיל עגבניות ,פלפלים ,שום וכוסברה ,גבינת פטה ,טחינה לבנה ,זיתים מתובלים ,סלט אישי וחלה
שתיה קלה או חמה

טבעוני על הבוקר 58 //
אומלט טופו וקמח עדשים כתומות ,בצל ,פטריות ופטרוזיליה
מטבלים:ממרח עגבניות מיובשות ,סלט בורגול וירוקים ,טחינה לבנה ,זיתים מתובלים ,קונפיטורה וסלט
חסות פריכות .שתיה קלה או חמה

אגס בנדיקט 66 //
מיני חלות בריוש ,סלמון מעושן ,ביצים עלומות ,אספרגוס ,פרמז'ן ורוטב הולנדז
שתיה קלה או חמה

סביח פתוח 48 //
על טחינה לבנה חציל לוי ,ביצה חצי קשה ,שמן זית ישראלי ,פטרוזיליה וצנונית
מוגש עם פוקצ'ה מהתנור

פוקצה של בוקר 56 //
עגבניות לחות ,מוצרלה טרייה ,פסטו ,ביצה עלומה ופרמז'ן

בוקר בקטנה 38 //
כריכון בוקר :סלט טונה  /סלט ביצים  /פטה .מוגש עם סלט אישי
שתיה קלה או חמה

מוזלי 38 //
גרנולה פירות ,יוגורט טבעי ,פירות עונתיים ודבש

MORNING MENU
Served on a tray for two \\ 118
4 eggs of your choice, labneh with tomato and dill, dried tomato spread, tabule, bulgarian
cheese cubes, eggplant cream, cream cheese, spicy olives, cucumber tzatziki, green tehina,
quinoa, egg salad, 2 muesli, confiture, butter, salad for two and sourdough bread
2 Soft & 2 Hot drinks

Served on a tray \\ 62
2 eggs of your choice, labneh with tomato and dill, dried tomato spread, tabule, bulgarian
cheese cubes, eggplant cream, cream cheese, egg salad, spicy olives, confiture, butter, salad
and sourdough bread. Soft & Hot drinks

Shakshuka \\ 68
Tomato stew, peppers, garlic and cilantro, feta cheese, white tehina, spicy olives, green salad
and challah. Soft or Hot drink

Vegan breakfast \\ 58
Tofu omelet and orange lentils flour, onions, mushrooms and parsley, dried tomato spread,
burgul and herbs salad, white tehina, spicy olives, confiture and crispy lettuce salad
Soft or Hot drink

Eggs benedict \\ 66
Mini brioche breads, smoked salmon, poached eggs, asparagus, parmesan and hollandaise
sauce. Soft or Hot drink

Open sabich \\ 48
Roasted eggplant on white tehina, semi-hard boiled egg, isreali olive oil, parsley and small
radish

Morning focaccia \\ 56
Roasted tomatoes, fresh mozzarella, pesto, poached egg and parmesan

Small & Slim morning \\ 38
Small breakfast sandwich - Tuna\Egg salad\Feta
served with small salad. Soft or Hot drink

Muesli \\ 38
Granola, seasonal fruits, natural yogurt and honey

