
M E N U

C H E F  B A R A K  A H A R O N I



חי וירוק
אספרגוס  

צלוי בגריל, פירה עלי ברוקולי 
וקרם שקדים לבנים

 68

אייסברג  
ויניגרט שמן בזיליקום ובלסמי לבן, פקאן, 

אוכמניות לחות, גבינת ״שחר״
48

סטייק כרובית בגחלים       
קרם עשבים ירוקים, שמן עגבניות שרי, טימין

52

כרישה צלויה ופקורינו רומנו 
עגבניות תמר בגחלים, צ'ילי וחומץ בן יין לבן

48

כרוב ממולא  
תבשיל כרוב, מנגולד וצימוקים שחורים 

56

סלט קינואה  
טאבולה קינואה שחורה ובורגול, אדממה, 

שקדים, פקאן ונענע
48

מוצרלה בופלו
זוקיני צלוי עם פסטו עשבי תבלין ולימון פרסי

48

רומאית  
ויניגרט קיסר, קרוטונים, אנשובי ופרמזן 

תוספת עוף 15 / בייקון 15 / שרימפס 40
58

פסטה טריה

טורטליני חצילים  
בצק "שלג" במילוי חצילים שרופים, ריקוטה 

ופרמזן, זעתר מיובש
64/82

כיסוני טלה  
שמנת חמוצה, סמנה, תרד וצ׳ילי 

68

דגים ופירות ים

גריל וג׳וספר

דניס שלם  
צלוי עם שומר מזוגג ביין רוזה ופלפל ורוד

138

לוקוס לבן
עגבניות שרי צלויות, זיתי קלאמטה,

אורגנו וציר ים
178

קלמרי  
לחם שאור, רוטב טרטר, צ'ילי, עגבניות 

צלויות ועשבים
68

פריטו מיסטו
קלמרי ושרימפס עם אנשובי בעלי מרווה

86

 

עוף בגריל  
לימונים כבושים, קייל וזיתי קלאמטה

82

עופיון אורגני 
צלוי עם מרווה, צ'ילי, גרידת לימון וסוכר דקלים

96

המבורגר  
אנטריקוט קצוץ גס בלחמניית בריוש

תוספת גבינה 10 / בייקון 10
68

שיפוד פילה  
ברוקולי בגריל, שמנת חמוצה וחזרת 

145

פילה בקר   
בצל לבן צרוב, ציר בקר מפולפל

195

ספגטי ארביאטה  
עגבניות, צ'ילי, בזיליקום 

68

ספגטיני לוקוס  
פסטת חלמונים, צ׳ילי, עשבי תבלין וציר ים

96



B R E A K F A S T  M E N U



 בר הבופה
 לבחירתך

מנות חמות
בבקשה הזמן מהמלצר

ביצים נוסח בנדיקט
ן והאם ביצים עלומות, בייקו

יז ורוטב הולנדי ן ביתי  על מאפי

ביצים נוסח פלורנטין
ביצים עלומות ותרד מאודה

יז ן ביתי והולנדי על מאפי

ביצים נוסח רויאל
וגי  נורו ן  ביצים עלומות וסלמו

יז ן ביתי והולנדי מעושן על מאפי

שקשוקה
ביצים, עגבניות, פלפלים אדומים

 ועשבי תבלין

אומלט
ן,  פטריות, עגבניות, עשבי תבלי

האם, בצל או גבינה

2 ביצי חופש
ן מקושקשת, רכות או ביצת עי

פרנץ' טוסט של ברק
פירות טריים וקרם פרש

סלמון מעושן

מטיאס הולנדי

מאפי בוקר טריים

לחמי מחמצת

קיש גבינות

מאפי בורקס מלוחים

סלט עגבניות שרי

סלט ירקות עונתי

גבינות מקומיות

פירות עונתיים

יוגורט בקר

צ'יה פודינג

135 ש״ח לאדם ארוחת הבוקר של אלנה 

לא כולל שירות

משקאות

מעוררים
מימוזה  48

בליני  48

בלאדי מרי  58

שמפניה  68

חמים 
קפה  14 *

קפוצ’ינו  16 * 

שוקו  18 *

תה  18 *

מרעננים
מיץ תפוח  18

תפוזים / אשכוליות / גזר  18*

סלק ומלפפון  22

אגס ותפוח  22

תפוח וג’ינג’ר  22

גזר, סלק ותפוז  22

* כולל 2 משקאות חמים + 2 מיצים



 
 

 

Including VAT – Excluding service charge 

 

 

 מלכההשבת 

 

 ראשונותמנות 

 כל המנות מוגשות למרכז שולחן

 

 בניחוח כורכום וקינמון פרסי לחם – נאן ברברי

 ירקות טעם

 נענעבשר טלה ושעועית לבנה עם יוגורט   

 מטבוחה עגבניות תמר וצ'ילי

 ועשבים טבולה סלק

  חמים גרגריםו חומוס  

 יוגורטחינה וחציל שרוף

 

 

 עיקריותמנות 

  מנה לבחירה

 

 קיפודי טלה בתבשיל דלעת ושזיפים לחים

 טלה וירקותקוסקוס 

 אפונת שלגעם  חמוציותפריקה, טרגון, זרעי כוסברה ו ופיון אורגני ממולאע

 שושקה וגרגרי חומוס פלפל בשיל לחי עגל, ת

 בציר עוף, כורכום ולימון פרסיכופתאות גֹונדי מאיספהאן 

 ן וארטישוק ירושלמי עם תרד אורגניים, זעפר-פילה בר

 קוסקוס טבעוני

 

 

 תוספות לבחירה

 פרסי אורז

 חסה ועשבי תבלין

 פירה
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