
               אינם כוללים שירות מחירים 
   טבעוני

 
 בוקר טוב

 11:45ארוחת בוקר מוגשת עד 
 

 
 ישראלי

 טרי חם נעשה במקום, ביצה' העתיקה עכו' חומוס - 66 פלטה ים תיכונית
 טרייה.  הבית ופיתה ירקות, חמוצי סלט פלאפל ירושלמי , קשה, כדורי

 קרה   או חמה שתיה לבחירה
 

  65ארוחה אישית 
אומלט, אומלט עשבי תיבול, בצל, עין, עין הפוכה,  -ביצים לבחירה 2

 מקושקשת וביצה קשה. 
מוגש עם סלט ירקות, גבינת שמנת, גבינת פטה, סלט טונה, ריבה וחמאה. 

 .קרה או חמה שתיה לחם לבחירה: לחם לבן או לחם מחיטה מלאה. לבחירה
 

 מאפים
 21קרואסון חמאה 
 21קרואסון שקדים 

 21שוקולד  קרואסון
 16לחם מחיטה מלאה עם חמאה וריבה 

 16לחמון לבן עם חמאה וריבה 
 

 כריכים
  64 סלט ירוק עם מוגש פרגית כריך
 62ובזיליקום מוגש עם סלט ירוק  עגבניות ,פסטו ,באפלו די מוצרלה כריך
  60סלט ירוק  עם מוגש במיונז טונה כריך

 

 סלטים
  56 המאירי בולגרית עם הגריל על רומנה אלה ארטישוק

  42 וקרוטונים ן'פרמז עם קיסר ברוטב חסה סלט
  62ואגסים  כחולה גבינה סלט

  54עם בולגרית המאירי  סלט יווני
  46 ישראלי סלט

 

 ראשונות
  58 טוסטונים עם מוגש.שמנת  כבוש גבינת סלמון
  42'עכו העתיקה' נעשה במקום מוגש חם חומוס 

  46חציל בלאדי בטחינה 
 

 תוספות קטנות 
 10   טונה
 10שמנת  גבינת
 10פטה  גבינת
 8   טחינה
 5  דבש 

 

 מנות אחרונות 
 (10 בולגרית תוספת)   38 אבטיח
 48 יער ופירות קצפת, מרנג שברי עם וניל גלידה פבלובה אנה

  48 חם ושוקולד וניל כדור עם שוקולד בראוניז
  42 שמנת מלבי
  42 לימון מוס

 48 וניל גלידה עם תפוחים קרמבל
 

 קוקטיילים 
  42 קסיס דה קרם ,מבעבע יין -קירויאל
 42 תפוזים  ,מבעבע יין -מימוזה
 62תפוז  ופלח מבעבע יין ,אפרול -שפריץ אפרול

 משקאות קלים
  13קולה  -קוקה

  13ספרייט 
  13פאנטה 

  13 קולה דיאט -קוקה
  13קולה זירו  -קוקה

  13זירו ספרייט 
  12נרלים נביעות מי

  13סודה 
  13תפוזים 

  13אשכולית 
  14לימונדה 
  16לימונענע 

  19תפוזים סחוט 
  19מיץ גזר טבעי 

  19מיץ גזר תפוזים טבעי 
  14פריגת נקטר חמוציות 

 14פריגת סיידר צלול 
  14טוניק 

  14פיוז טי אפרסק 
  16משקה אנרגיה 

  21אייס קפה 
  19קפה קר 

 19חליטת תה קר 
  31ליטר  1אביאן מינרלים 

  31ליטר  1פרייה 
  15מ"ל  250פרייה פחית 

 

 משקאות חמים
  11אספרסו קצר 
  11אספרסו ארוך 
  14אספרסו כפול 

  14קפוצ'ינו 
   17קפוצ'ינו על סויה 

  16קפוצ'ינו מאספרסו כפול 
  14קפוצ'ינו נטול קפאין 

  14אמריקנו 
  12מקיאטו 
  12נס קפה 

 14נס קפה על חלב 
  15שוקו חם 
  17סיידר חם 

  34סיידר חם עם יין 
  13קפה שחור 

  13תה 
  13תה נענע 

 

 


