תפריט בוקר
מוגש עד השעה 11:30

62
4

לימונדה  /תפוזים  /אשכוליות ,קפה  /תה

4
6
6

מיץ רימונים טבעי
מימוזה

64
אומלט חלבונים ,סלט קצוץ מתובל ועדשים מונבטות,
מבחר מזטים וגבינות מקומיות  ,5%לחם מחמצת
מיץ סחוט על המקום ,קפה עם חלב דל שומן  /סויה

4
2
6

מימוזה

64
עשבי תיבול  /בצל
 /פטריות
מימוזה

4
2
6

38
פוקאצ׳ה מתוחה אפויה בתנור אבן ועליה עגבניות שרופות ,עלים ירוקים ,גבינת קשקבל,
זיתי קלמטה וצמד ביצים עלומות .מוגש לצד מבחר ירקות שוק רעננים

פוקאצ׳ה סביח

39

פוקאצ׳ה מתוחה אפויה בתנור אבן ועליה חצילים קלויים ,ביצים קשות ,טחינה אתיופית,
עשבי תיבול ושום קונפי .מוגש לצד מבחר ירקות שוק רעננים

״מטעים״ היא הרבה יותר ממסעדה ,״מטעים״ היא עסק חברתי.

בעזרת צוות מקצועי בעל מודעות חברתית גבוהה ,יצרנו כאן מקום מיוחד המכשיר ומעסיק בני נוער המתמודדים עם מצבי סיכון
ומעניק להם הזדמנות לרכוש מקצוע ולשנות את מסלול חייהם.
]מטעים הוקמה ומנוהלת כיוזמה של קרן דואליס לעסקים חברתיים ,בשיתוף עמותת עלם לנוער במצבי סיכון וגני רמת הנדיב[.

״מטעים״  -המקום הטבעי שלכם לאירועים מיוחדים

ניתן לערוך במקום אירועים פרטיים ועסקיים עד  350אורחים לפרטים :טלevent@mataim.net 050-4499590 .

תפריט בוקר
מוגש עד השעה 11:30

שקשוקות

השקשוקות שלנו מוגשות עם טחינה ,זיתים ,סלט קצוץ ,חלה
לימונדה  /תפוזים  /אשכוליות ,קפה  /תה

תוספות שתיה:
מיץ רימונים טבעי
מיץ טבעי :תפוזים  /גזר  /תפוחים
מימוזה

קלאסית

6
4
6

עגבניות בשלות ,פלפלים ,בצל ,שום וביצים

58

עגבניות בשלות ,פלפלים ,בצל ,שום ,ביצים ,חצילים וגבינות פטה

60

עגבניות בשלות ,פלפלים ,בצל ,שום ירקות אנטיפסטי וטופו

58

ים תיכונית
טבעונית
ירוקה

62

עלי תרד ומנגולד ,ביצים ,גבינת קשקבל ובשמל

 Eggsבנדיקט

מוגש עם ירקות שוק רעננים

בנדיקט תרד
ביצים עלומות ,תרד ,רוטב הולנדייז ועירית על בריוש

58

ביצים עלומות ,גרבלקס סלמון ,גבינת שמנת ,רוטב הולנדייז ועירית על בריוש

62

בנדיקט גרבלקס

בוקר בקטנה

30

בוקר לבן

38

קרואסון שקדים  /חמאה

15

קפה ומאפה

24

מוגש עם מיץ  /קפה  /תה
כריך חביתה  /טבעוני  /טונה
סנדויץ קרואסון
גרבלקס סלמון ,גבינת שמנת ,צלפים ובצל סגול

