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 הבוקר של אנג'לינה
 

 

62  ...........................................................................................................  בוקר ישראלי  

ה ומיץ שמנת סלמון, צזיקי, סלט טונה, קפת לבקשתך, סלט, לחם, חמאה וריבה, גבינת ביצים עשויו

 טבעי

 

62  ...........................................................................................................  בוקר טבעוני  

קפה ומיץ טבעי ת,טבעונית, סלט, לחם, טחינה, סלסת עגבניות וגבינת קשיו טבעוניחביתה   

 

68  ................................................................................................................  שקשוקה  

או מיץ טבעי , קפהלחם, חמאה וריבה, סלט, רוטב עגבניות ופלפלים, לימון כבוש וגבינת ג'יבן  

 

68  ......................................................................................  ביצים עלומות וסלמון מעושן  

, סלט, לחם, חמאה וריבה, קפה או מיץ טבעיעל בריוש ברוטב שמנת תרד  

 

68.....................................  ........................................... ביצים עלומות שרימפס ואספרגוס  

, סלט, לחם, חמאה וריבה, קפה או מיץ טבעיעל בריוש ברוטב שמנת שקדים  

 

וקר זוגיב  

לאבנה, טחינה,  גבינת שמנת סלמון, צזיקי, סלט טונה, לכל סועד., קפה ומיץ טבעי סלט בוקר זוגי כולל

  .לחם, חמאה וריבה, סלסת עגבניות

 

118  ......................................................................................................  ישראלית זוגית  

 חביתה/מקושקשת/עין/עין הפוכה לכל סועד 

 

128  ......................................................................................  פריטטה תרד וגבינת בושה  

 עשויה מארבע ביצים, שמנת מתוקה ופרמז'ן

 

בוקרעוד ב  

 

52..............................  .........................................................................סלט ירקות גינה   

, בצל סגול, אורגנו, זיתים פלפלוניםשרי, מלפפון בייבי,   

 וברוסקטה עם סנט מור צרובה

  

  34  .....................................................................................................................  מוזלי

גרנולה ודבש יוגורט, פירות טריים,  

 

34  .............................................................................................................. פרנ'ץ טוסט  

מייפל וקצפתפירות טריים,   

 

36  .........................................................................................................  קרואסוןטוסט   

אמנטל, בייקון וסלט  גבינת   

 

   61  ................................................................................................ וריבה חמאה קרואסון

 

 

קטנותצלחות   

  18  ..............................  מעושןסלמון 

81 .............................. תוספת בייקון  

81 ................................. גבינת בושה  

14  ............................ קטן סלט עלים  

14 ............................קטן ירקות סלט   

 /טחינהגבינת שמנת/שמנת סלמון/

6...... ......לאבנה/צזיקיסלסת עגבניות/  

8  ..............סלט טונה/גבינה טבעונית   

 

 

 שתיה חמה

 13/11 ........................ לאספרסו/כפו

 14/12 ........................ מקיאטו/כפול

 13 .................................. קפה הפוך

 16 ................................  הפוך במאג

 16.. .................................  שוקו חם

 12.. ......................................... תה

 16 ...................................... חליטה

 22 ................................... סיידר חם

 28 ....................... עם יין אדוםסיידר 

 

 שתיה קלה

14 ..........................  תפוזים/לימונדה  

14 ........................... םמשקאות מוגזי  

11 ........................................  הסוד  

14 ......................... גזוז צרפתי/טוניק  

13 .............................. מים מינרליים  

13/27 .................... לפררלה קטן/גדו  

16 ............................. רקפה/שוקו ק  

18 ......................... גזר/תפוזים סחוט  

 

 

שתיה בבקבוק /במקום מיץ סחוט *

שקלים לארוחת הבוקר 7בתוספת   

 תוספות לחביתה 

ללא עלות ... ..............בצל/עשבי תיבול   

12.... ............................בייקון/בושה   

6......................... ................אמנטל   

 


