
בראנץ׳ לוינסקי
פתיחת שולחן ללא עיקרית

89 ₪ לאורח
פתיחת שולחן + עיקרית לבחירה

129 ₪ לאורח

Levinsky French Toast
 בריוש ספוג בבלילת חלב, ביצים ומי זאהר עם קומפוט היביסקוס

ושמנת חמוצה 

טוניסואז
דג בכבישה עדינה, ביצה רכה, שעועית ירוקה, תפוח אדמה בלימון כבוש, 

חסה רומית, בצל מוחמץ, זיתים סורים וויניגרט בלסמי לבן

שקשוקה
רוטב עגבניות צלויות, פלפלים מיובשים, גרגירי חומוס סודני מלוינסקי 

אריסה של "תבלינסקי" וטחינה אתיופית 

קלאסית עם שתי ביצים 
טבעונית ירקות שטח חרוכים עם חציל בלדי וקישוא שרופים על הגז 

מרגז של זלמניקו )תוספת 10 ₪( 

בורקסים תוצרת בית מבצק העלים של "פנסו" 
מוגשים עם סלט חי בויניגרט רימונים ונענע מיובשת 

תרד וקייל )טבעוני( 
חלקי פנים ציר עגל לימוני 

סרטנים וריקוטה )תוספת 20 ₪(

טליוליני
עם נתחי דג ים בקרם עגבניות צלויות, צלפים, אנשובי ופלפל חריף 

מינוט סטייק אנד אגז
סטייק דק צרוב בשומן בקר עם ביצת עין, בצל ועגבניה "פחם", סלסה 

עגבניות ירוקות של ״אברמנטו״ )תוספת 25 ₪(

לחם מהשוק
בייגלה של ״פנסו״, סאלוף של ״הסאלוף״ וחלה 

של ״הצבי״

ברולה חריפים של דלידה 

צלוחית ירק חי
מלפפון, עגבניה, צנונית, בצל ירוק וסומק בלדי

שמן דואה של ״חבשוש“
עם רסק עגבניות שטח

ריקוטה ביתית
עם דבש וזעתר

מקרל מעושן
איקרא של ״יום טוב״ ובצל בתחמיץ היביסקוס

מסבחה אפונה יבשה
עם שמן פלפל סודני

טאבולה פריקה
חמוציות פרסיות ותמרי ברהי

צלוחית חמוצים ביתית של ״יום טוב״
גזר, כרוב, מלפפון, עגבניה ירוקה ולימון כבוש

 חומוס סודני בשמן זית ונאחווה

צזיקי יוגורט ביתי ושום פרסי

מנות עיקריות פתיחת שולחן זוגית

ברד רוזה
36 ש״ח

 Apple Spritzer
32 ש״ח

דרינק לבראנץ׳

סמי פרדו )תוצרת בית( פיסטוק
 קומפוט ארומטי של פירות

והיביסקוס 

 מיני בוקס של 4 בראוניז
)Sweet Box(

 בראוניז חמאת בוטנים ובייגלה,
 בראוניז גבינה, בראוניז נוטלה

וקראק פאי

אום עלי
עוגת סולת, מלבי קוקוס, פיסטוקים 

וצימוק אוזבקי

כנאפה
גבינת עיזים, ג׳יבנה עיראקי מ"יום טוב" 

מוצרלה, מסקרפונה, סירופ מי זהר 
זעפרן מ"תבלינסקי" ומסטיקא

קינוחים
₪ 42




