בוקר טוב.

מה שעלה מן השדה מונח בקערה רחבה ,שיעלה גם היום לטובה.
בוקר מהמשק

₪ 63

עיג'ה (חביתת ירק עשירה) או טורטייה-דה-פאטאט (עם תפוחי אדמה) מביצי משק
אורגניות ,ירקות חתוכים ,לבאנה ,גבינה בשלה ,זעתר ,ריבה ולחם שאור.

בוקר על לחם

₪ 49

פרוסת לחם שאור עבה ,קלויה בשמן זית ושום ועליה עגבניות קצוצות עם בצל וזיתים,
תרד מאודה בלימון ,גבינת פטה מהמשק ושמן זית מעולה.
*תוספת לביצה עלומה ₪ 6 -

בורקס מים

₪ 46

בורקס מים לבן (גבינת משק) או ירוק (גבינת משק ועלים מהשדה) ,ביצת משק
אורגנית מבושלת ,ירקות חתוכים ,זיתים.

מאפים טריים
מן המגוון המוצג בויטרינה

קרם צחור.

קרם צחור וחד פעמי מחלב עזים אורגני מלא ותוספות ,כאילו לא מספיק
לנו כל הטוב הזה.

מוזלי

₪ 42

קרם צחור ,פירות טריים חתוכים ,גרנולה בעבודת יד ,סילאן או דבש.

שקד ואגוז

₪ 42

קרם צחור ,נופת צופים (שומשום ,אגוזי לוז וקקאו טחונים) ,שקדים ואגוזים קלויים

שושן צחור

₪ 42

קרם צחור ,סירופ רימונים ,קראמבל ,פיסטוקים ומי ורדים

אופיום להמונים
קרם צחור ,עוגת פרג ותפוחים לחה

₪ 34

גבירותי ורבותי ,הבורקאסון .החל מהשעה 10:00
בצק קרואסון חמאה מקופל כמו בורקס וממולא בכל טוב המשק

₪ 43

ערוגות
מנגולד ,תרד ,כרישה ועשבי תיבול עם גבינה בשלה וסלט משורר.

חממות
משוואיה פלפלים ועגבניות חרוכים עם ביצה עלומה ומלפפון טרי וזיתי תאסוס.

פרדסים
גבינה בשלה ,ריבת תפוזים ,עלי רוקט ,שקדים קלויים וזיתי תאסוס.

סלט ולחם.
סלט מכל טוב השדה .מעין עולם הבא.
המעורר

₪ 49

כרוב ,פטרוזיליה ,מלפפון ,עגבנייה ,בצל ירוק ,נענע ,שמן זית ,לימון.

המחזק

₪ 56

עדשים שחורות ,מש ,עשבי תיבול ,בצל ,עגבנייה .עם קרם צחור.

המתפורר

₪ 55

מלפפון ,עגבניות ,צנונית ,בצל ,קולורבי ,נענע ואבוקדו עם פירורי קרוטונים.

המשורר

₪ 58

מיני עגבניות שונים ,כוסברה ,פטרוזיליה ,בצל ירוק ,בצל סגול ,שום ,שמן זית ולימון.

כריכים.

לחמים ממולאים בכל טוב.

 משק
ממרח זעתר ,לימון כבוש ,גבינות בשלות ,סלק ,עלים ירוקים.

₪ 39

 קציצות
פסטו ,קציצות ירק ,עלים ירוקים ,עגבניה ,ממרח ארטישוק.

₪ 42

₪ 39
 פטה בזיליקום
גבינת פטה -עיזים טרייה ,פלפל ועגבנייה צלויים ,ממרח פסטו ,בזיליקום
טרי.
 עיג'ה
טחינה ,כוסברה חריפה ,לימון כבוש ,חביתת ירק ,עגבנייה.

₪ 39

₪ 39
 ירקות וטחינה
ירקות צלויים ,חסה ,טחינה גולמית ,חציל שרוף ,לימון כבוש ,עשבים.
 צימאון
חמאה ,עגבניה ,פסטו ,פטרוזיליה ,פרוסות גבינה קשה.

₪ 25

תאכלו משהו.

ארוחה בקערה ,עם כל אמהות ואבות המזון.

גבינות משק לזוג

₪ 129

חמש גבינות משק בשלות ,פירות חתוכים ,ריבה ,עשבי-תיבול ,לחמי-שאור ,קרקר
יוגורט

רכס עם דבש ופיסטוקים

₪ 56

גבינת רכס בשלה ,דבש ,פיסטוקים ,טפנד זיתים ,שום קונפי ,בצל כבוש ,צנימים.

תור הזהב

₪ 49

גבינת צין בשלה ,ריבה מלוחה עם טימין ,קרקר יוגורט

פרוסת פשטידה

₪ 58

עשויה מירקות העונה ,ירקות חתוכים וגבינה טרייה (כ 12-דק אפיה).

לזניה משק

₪ 63

דפי לזניה פריכים ,קונפי שום ,עגבניות צלויות ,אזוב ובשמל מחלב עזים.

מרק

₪ 43/39

מרק היום ,משתנה על פי נטיית השדה ,לחם מחמצת.

ומשהו מתוק.
עוגת מרים

₪ 39

עוגה אפויה מגבינת משק טרייה ,מרקחת פירות

פודינג לחם

₪ 47

ברד -פודינג מתוק מבצק קרואסון במילוי משתנה (אפשר להתעדכן בדלפק ההזמנה),
גבינת מרים וסילאן.

רעידת אדמה
עוגת שוקולד עם שמן זית ושקדים ,קרם צחור ללא גלוטן או חלב בעוגה

מבחר משתנה של עוגות ועוגיות ושאר קינוחים ומגדנות במקרר.

₪ 36

