
קפה ומאפה
28 ש"ח

ארוחת בוקר אישית
שתי ביצים לבחירה, סלט ירקות/ גבינה לבנה 5%, גבינת פטה, טחינה, סלט טונה, לחם הבית, מיני מאפה

כוס מיץ תפוזים / לימונדה / אשכוליות אדומות, כוס שתיה חמה
69 ש"ח

ארוחת בוקר זוגית 
שתי ביצים לבחירה, סלט ירקות, גבינה לבנה 5%, גבינת פטה, גבינה צהובה, סלט טונה, טחינה, אבוקדו, יוגורט פירות,

לחם הבית, מיני מאפה, כוס מיץ תפוזים/ לימונדה / אשכוליות אדומות, כוס שתיה חמה
118 ש"ח

שקשוקה
תבשיל עגבניות, בצל, פלפלים, שום ושתי ביצים, מוגשת בתוספת סלט ירקות, גבינה לבנה 5%, טחינה, סלט טונה,

לחם הבית, מיני מאפה, כוס מיץ תפוזים / לימונדה / אשכוליות אדומות, כוס שתיה חמה
69 ש"ח

תוספת גבינת עיזים
9 ש”ח
מוזלי

יוגורט, גרנולה, סילאן ומבחר פירות העונה
36 ש"ח

תוספת לכוס מיץ גזר סחוט: 5 ש"ח
תוספות לביצים: בצל, פטריות, תפו"א, עגבניות, עשבי תיבול

תוספות לביצים בתשלום: בולגרית, צהובה: 6 ש"ח
תוספת מימוסה / קיר רויאל: 19 ש"ח

ארוחות בוקר

הפוך / הפוך גדול
 13 / 16 ש"ח

אספרסו / כפול
10 / 12 ש"ח

אמריקנו
16 ש"ח

נס קפה / נס על חלב
10 / 15 ש"ח
קפה שחור

8 ש"ח
שוקו חם / תוספת קצפת

16 / 18 ש"ח
קפוצ’ינו עם קצפת

18 ש"ח

תה / תה נענע
10 / 11 ש"ח
חליטת תה

כוס 14 ש”ח / קנקן 18 ש"ח
סיידר חם
19 ש"ח

סיידר חם אלכוהולי
26 ש"ח
יין חם
26 ש"ח

תוספת חלב סויה
2 ש"ח

שתיה חמה

מוגשות עד  השעה 12:00

מבחר קינוחים לבחירה
שאל את המלצר



Coffee and a Pastry
28 NIS

Pundak's Breakfast
Two eggs of your choice, fresh vegetable salad, cream cheese and spreads, bread, butter and jam, mini pastry, 

lemonade / orange / red grapefuit juice and coffee 
69 NIS

Pundak's Breakfast for Two
Two eggs of your choice, fresh vegetable salad, cream cheese, yellow cheese, feta cheese, tuna salad, thini,

avocado spread, bread, mini pastry, muesli, lemonade / orange / red grapefuit juice and coffee
118 NIS

Shakshuka
Served with fresh vegetable salad, cream cheese and spreads, bread, mini pastry,

lemonade / orange / red grapefuit juice and coffee
69 NIS

Additional goat cheese
9 NIS

Muesli
Yoghurt, granola, palms honey and fresh seasonal fruits

36 NIS

Additional carrot juice: 5 NIS

Additional to the eggs: Onions, mushrooms, potatoes, fresh herbs

Additions to breakfast with extra charge: Bulgarian cheese, yellow cheese: 6 NIS

Mimosa / Kir Royal: 19 NIS

Breakfast Menu
Served until 12:00 pm

Desserts for choice
Ask the waiter

Hot Beverages
Cappuccino / Latte

13 / 16 NIS

Espresso / Double Espresso
10 / 12 NIS

Americano
16 NIS

Instant Coffee / with milk
10 / 15 NIS

Black Coffee
8 NIS

Hot Chocolate / with wipped Cream
16 / 18 NIS

Cappuccino with wipped Cream
 18 NIS

Tea / Mint Tea
10 / 11 NIS

Flavored Herbal Teas
14 / 18 NIS

Hot Apple Cider
19 NIS

Hot Alcoholic Apple Cider
26 NIS

Hot Wine
26 NIS

Soya Milk - 2 NIS


