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



 בר הבופה
 לבחירתך

מנות חמות
בבקשה הזמן מהמלצר

משקאות

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

מעוררים
מימוזה  48

בליני  48

בלאדי מרי  58

שמפניה  68

מרעננים
מיץ תפוח

תפוזים / אשכוליות / גזר

סלק ומלפפון

אגס ותפוח

תפוח וג’ינג’ר

גזר, סלק ותפוז

חמים 
קפה

קפוצ’ינו 

שוקו 

תה

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

לא כולל שירות
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145 ש״ח לאדם ארוחת הבוקר של אלנה 

לא כולל שירות

משקאות

מעוררים
מימוזה  48

בליני  48

בלאדי מרי  58

שמפניה  68

חמים 
אספרסו / כפול  18/14*

קפוצ’ינו  18*

אמריקנו  18*

שוקו חם  20*

 לאטה  18*

 חליטת תה  20*  

מרעננים
מיץ תפוח  21

תפוזים / אשכוליות / גזר  21*

סלק ומלפפון  25

אגס ותפוח  25

תפוח וג’ינג’ר  25

גזר, סלק ותפוז  25

* כולל 2 משקאות


