
פוקצות
מוגש לצד ירקות שוק רעננים 

פוקאצ'ה של בוקר   |  48 ₪
פוקאצ'ה מתוחה אפויה בתנור 
אבן ועליה עגבניות שרופות, 

עלים ירוקים, גבינת קשקבל, זיתי 
קלמטה וצמד ביצים עלומות. 

פוקאצ'ה סביח   |  48 ₪
פוקאצ'ה מתוחה אפויה בתנור 

אבן ועליה חצילים קלויים ביצים 
קשות טחינה אתיופית

עשבי תיבול ושום קונפי 

כריך חביתה
גבינת שמנת, מלפפון ועגבנייה

קרואסון   בוקר בקטנה  |  36 ₪
חמאה/שקדים/ שוקולד          18 ₪ כריך טבעוני

ציזיקי טבעוני, ירקות אנטי-פסטי   חצי כריך לבחירה  
קפה ומאפה                            28 ₪ פסטו ועלי רוקט בלחם מחמצת  

מוגש עם מיץ/קפה/תה 
כריך טונה 

סלט טונה, מלפפון ועגבנייה

₪ 65

₪ 68

 Eggs Benedict
מוגש עם ירקות שוק רעננים

בנדיקט תרד  |   63 ₪
ביצים עלומות, תרד, רוטב 
הולנדייז ועירית על בריו ש

בנדיקט גרבלקס  |  65 ₪
ביצים עלומות, גרבלקס סלמון 

גבינת שמנתרוטב הולנדייז  
ועירית על בריוש

    שקשוקות
מוגשות עם טחינה, זיתים, סלט קצוץ, חלה/לחם מחמצ ת

לימונדה/תפוזים/אשכולית אדומה, קפה/תה

ארוחות בוקר
על הבוקר במטעים  |  68 ₪

שתי ביצים לבחירתך, סלט קצוץ מתובל, לחם מחמצת  
מבחר מזטים וגבינות מקומיות, קונפיטורת הבית, חמאה. 

שתייה: לימונדה\תפוזים\אשכוליות, קפה\תה. 

טבעוני על הבוקר  |  68 ₪
חביתה מקמח עדשים, סלט קצוץ מתובל, לחם מחמצת,
מבחר מזטים, קונפיטורת הבית. מיץ סחוט, קפה\תה. 

תוספות לבחירה:
עשבי תיבול/בצל/פטריות/גבינת פטה/מיקס גבינות  4 ₪

מימוזה 6 ₪ | תה פינוקים 3 ₪  
תפוחים 4 ₪ | רימונים 6 ₪

החלפה ללחם ללא גלוטן 4 ₪

תוספת מזט אנשובי  15 ₪  תוספת מזט גרבלקס  ₪15 
תוספת טונה צרובה  15 ₪ תוספת מזט שום קונפי  15 ₪

קוראסון גרוולקס |  44 ₪
גבינת שמנת, גרבלקס סלמון, 

חסה, צלפים ובצל סגול. מוגש 
לצד ירקות שוק רעננים

טבעונית קלאסית
עגבניות בשלות, פלפלים, בצל, שום עגבניות בשלות, פלפלים, בצל, שום וביצים

₪ 68 ירקות אנטיפסטי וטופו 
ים תיכונית 

ירוקה עגבניות בשלות, פלפלים, בצל, שום  
₪ 68 בשמל, עלי תרד ומנגולד, גבינת קשקבל וביצים עלומות  ביצים, חצילים וגבינת פטה 
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Focaccia
Served with fresht vegetables

Focaccia Breakfast | 48₪
Stretched focaccia topped 
with burnt tomatoes, green 

leaves cacciocavallo cheese 
Kalamata olives and two 

poached eggs. 

Focaccia Sabih  |  48₪
stretched focaccia topped with 
roasted eggplant, boiled eggs 

Ethiopian tahini, herbs and 
garlic conft. 

Omelette sandwich
Cream cheese, cucumber  
and tomato

Croissant  |  18₪ Small Breakfast  |  36₪
Vegan sandwich Almond/Butter/chocolate Served with a hot/cold drink
Vegan tziziki, antipasti vegetables  
Pesto and rocket leaves Coffee and croissant  |  28₪ 

 
Tuna sandwich
Tuna, cucumber and tomato salad

65 ₪

68 ₪

 Eggs Benedict
Served with fresht vegetables

Spinach Benedict  |  63₪
Poached eggs, spinach 

hollandaise sauce and chives  
on brioche 

Gravlax Benedict  |  65₪ 
Poached eggs, cream cheese 
Gravlax salmon hollandaise 
sauce and chives on brioche

 Shakshuka
Our shakshuka's are served with techina (sesame paste dip)

olives, chopped salad, challah/sourdough bread 
juice and coffee/tea

Breakfast
Mataim Breakfast  |  68 ₪
Two eggs of your choice, chopped salad 
sourdough bread, selection of mezes and local 
cheeses, home-made jam, butter juice, coffee/tea
 
Vegan Breakfast  |  68 ₪
Omelette made with red lentil flour and herbs, 
chopped salad, selection of mezes, sourdough 
bread. Freshly squeezed juice, tea/coffee

Toppings for omelette: 
Herbs/onion/Mushrooms/feta/assorted cheeses 4₪  
Gluten-free bread 4₪
Fresh juice:
apple  4₪  pomegranate 6₪  
pampering tea 3₪   Mimosa 6₪

קוראסון גרוולקס |  44 ₪
גבינת שמנת, גרבלקס סלמון, 

חסה, צלפים ובצל סגול. מוגש 
לצד ירקות שוק רעננים

Classic - Ripe tomatoes, peppers, onion Vegan- Ripe tomatoes, peppers, onion 
garlic and eggs garlic, antipasti and tofu  68 ₪

Mediterranean- Ripe tomatoes, peppers Green- Spinach and Swiss chard, poached eggs 
onion, garlic, eggs, eggplant and feta cheese caciocavallo cheese and béchamel sauce 68 ₪

                                                  Conft garlic 15 ₪                                            Garblax Salmon  15 ₪
anchovy  15₪ Red tuna  15₪


