
כל הסלטים מוגשים עם מנת לחם דגנים פרוס

 סלט קיסר 52 
לבבות חסה, בצל, עגבניות שרי, קרוטוני בריוש ופרמז'ן ברוטב קיסר

 סלט שורשים 52 
 קינואה אדומה, נבטים, סלק, קולורבי, גזר, משמש מיובש, ג'ינג'ר ובצל 

בוויניגרט אסיאתי פיקנטי, בוטנים ושומשום

 סלט בריאות טונה וביצה קשה / טופו / שווארמה עוף 52 / 62 
 עגבנייה, מלפפון, צנונית, גמבה אדומה, גזר, גרגרי חומוס, בצל סגול, 

פטרוזיליה ונענע. בשמן זית ולימון

 סלט ארטישוק 62
ארטישוק קונפי, מלפפון, עגבניות שרי, צנונית, זיתים, בצל סגול, פטרוזיליה, 

צ'ילי אדום, גבינת פטה ושקדים קלויים. לאבנה דבש

 סלט כרובית אפוייה 54 
 עגבניות שרי, צ'ילי אדום, בצל סגול, צנונית, כוסברה וקשיו על טחינה, 

וינגרט לימונים כבושים

סלט קינואה צבעונית 52
 בטטות מקורמלות, בצל סגול, בצל ירוק, נענע, זוקיני, פרי עונתי 

ופטה מגורדת. בויניגרט שומשום וסילאן 

 סלט רוקפור 52 
 לבבות חסה, עלי רוקט, עגבניות שרי, תפוחי עץ, גבינת רוקפור

ופקאנים מסוכרים בוויניגרט חרדל ודבש

תוספות לבחירה: טופו 7 / טונה 7 / פטה 7 / עוף 14

ניתן לבחור בין ג'בטה דגנים או ג'בטה לבנה 

 כריך טוניסאי 24 / 44
 סלט טונה ושיפקה, לימון כבוש, מיונז אריסה, ביצה קשה, עגבנייה,

מלפפון חמוץ, ממרח זיתים וכוסברה

 כריך חביתה / מקושקשת 24 / 42
גבינת שמנת, סחוג, עגבנייה, מלפפון ירוק וחסה

 כריך אבוקדו / אבוקדו טבעוני )בעונה( 24 / 44 
אבוקדו טרי, עגבנייה, בצל סגול, מלפפון חמוץ, כוסברה, ביצה קשה ואיולי יוזו

 כריך חציל ופטה 44 
 ריבת שום, פסטו, פטה, שניצל מחציל, חסה, עגבניות, פלפל קלוי ופקאן סיני

 כריך סלמון מעושן 52
גבינת שמנת חמוצה, מלפפון, חסה, צנונית, בצל סגול ובצל ירוק

 כריך עוף 52
פרגית מוקפצת, בצל מטוגן, סחוג, צ'ימיצ'ורי, איולי, חסה ועגבנייה. מוגש עם צ'יפס

 כריך אנטריקוט 56
פרוסות אנטריקוט, בצל מטוגן, חרדל, צ'ימיצ'ורי, איולי, עגבנייה

ומלפפון חמוץ. מוגש עם צ'יפס

הטוסטים מוגשים בבייגל טוסט לצד סלט ירוק

 טוסט ירושלמי 44
פטה, זעתר, סומק, זיתים, בצל סגול, אורגנו וממרח 

עגבניות. מוגש עם לאבנה בצד 

 טוסט מוצרלה 44
פסטו, ממרח עגבניות, פלפל קלוי, בצל סגול, 

בזיליקום ומוצרלה טרייה

 פשוט טוסט 38
גאודה ועגבנייה

 לחם הבית 28 
 פוקצ'ה אפויה בתנור אבן, עם 2 מטבלים לבחירה 

חציל סביח 42  
ביצה קשה, סלט עגבניות חריף, בצל, פטרוזיליה, 

עמבה וויניגרט של לימונים כבושים על מצע טחינה. 
מוגש עם פיתה חמה  

 סלט עשבי תיבול 44
 בורטה טרייה, חמוציות ומיקס אגוזים 

בויניגרט רימונים

צ'יפס זוקיני קריספי 42
מוגש עם מטבל ציזיקי בצד

מאפה תרד וגבינות "ספאנה קופטה" 44
 עלי פילו ממולאים בתערובת גבינות בלקניות, 

תרד ובצל סגול

קרם שעועית לימה 38 
 חומוס לימה, סלסת עגבניות טריות, צנוברים 

ורוטב שום לימון. מוגש עם פיתה חמה

 ברוסקטה קפרזה 42
קרם מוצרלה טרייה, סלט עגבניות שרי מיובשות 

וטריות, זיתי קלמטה, אורגנו, פסטו ובלסמי מצומצם

 ברוסקטה של קרפצ׳יו בקר 59
קרם עגבניות מיובשות, שום קונפי,ארטישוק איטלקי 

בלסמי, פרמז'ן ועלי רוקט

פולנטה תירס 42
 חמאה, פטריות חורש מוקפצות, כמהין ופרמז'ן

 קובה סלק 48
מוגש עם אורז

 מרק היום- משתנה 36
מוגש עם לחם/ קרוטונים   

ימים א׳-ה׳, 12:00-16:00 לא כולל ימי חג ושבתון • המחיר בהתאם למנה העיקרית

 מנה ראשונה:  לחם הבית / פלאפל בטחינה / מרק היום / 
כרובית מטוגנת בטחינה / קרם שעועית לימה

מנה עיקרית סלטים / כריכים שלמים / פסטות / עיקריות / פיצות
שתיה קלה 5 / מוגדלת 10 

יין הבית / שליש חבית / קאווה 15  •  קוקטייל צהריים 25 

בקטנה

מרקים

טוסטים

כריכים

סלטים



 פיצה 52
רוטב עגבניות ומוצרלה טריה

פיצה פופאי 54
רוטב שמנת, עלי תרד טריים, בצל כבוש, פטה, 

פרמזן, צ'ילי אדום, עלי רוקט וגרידת לימון

 פוקאצ׳ה טבעונית 52 
 קרם פלפלים צהובים, זוקיני, זיתים, צ'ילי, בצל סגול, 

עגבניות ועלי רוקט

 מסאחן 65
 נתחי פרגית מוקפצת עם בצל סגול, סומק, צנוברים, 

עשבי תיבול וטחינה גולמית על פוקצ'ה

 קציצות דגים 68
 ברוטב מרוקאי פיקנטי עם גזר, גמבה אדומה, שום, גרגרי חומוס וכוסברה. 

מוגש עם תוספת לבחירה

 סטייק פרגית 58
מוגש עם תוספת לבחירה

 אסאדו מוגש ב2 לחמניות המבורגר 65
עלי בייבי, ריבת בצלצלים ואיולי פיקנטי. מוגש עם צ׳יפס

 המבורגר אנגוס )x 2 120 גרם( 65
 חסה, עגבנייה, בצל סגול, מלפפון חמוץ ואיולי פיקנטי 

 שניצל עוף 58
 מוגש עם תוספת לבחירה

 מקלובה 65
תבשיל אורז עם פרגית וירקות 

קוסקוס מרוקאי 51 
מרק ירקות עשיר בטעמים

תבשיל קארי אדום 53 
תבשיל ירקות חריף, מוגש עם אורז לבן, כוסברה ובוטנים

פפרדלה מילנזה 56
רוטב עגבניות, חציל קלוי, מוצרלה טרייה, שום, 

פלפל חריף ופרמז'ן

 טורטליני גבינת עיזים וסלק 58
 ברוטב שמנת וסלקים צלויים, קממבר וטימין, 

שקדים קלויים ואורוגולה

פפרדלה בולונז 62

 רביולי תרד וריקוטה אלי אוליו 58
ארטישוק קונפי, עגבניות שרי צלויות, זוקיני, 

בזיליקום, שום קונפי, פטרוזיליה ופרמז'ן

אספרסו  (קצר / ארוך[   9
אספרסו (כפול / כפול ארוך)  10
11 מקיאטו (קצר / ארוך) / (כפול / כפול ארוך) 
14 / 12 אמריקנו קטן / גדול 
14 / 12 / 10 הפוך קורטדו / קטן / גדול 
נס קפה על בסיס מים / חלב  14 / 12
קפה שחור  10
שוקו חם שוקולית / פרלינים  14 / 12
12 תה 
 16 תה בריאות / חליטה 
צ'אי לאטה    16
24 סחלב 
סיידר חם עם קינמון / קינמון ויין  18 / 26

12 קולה / זירו / 7אפ / דיאט 7אפ 
12 סיידר צלול / אייס טי 
12 מינרלים 
 24 / 12 פרייה קטן / גדול  
 16 / 13 לימונדה קטן / גדול  
 19 / 16 לימונענע גרוס קטן / גדול - תוספת ערק 8 
 24 שייק פירות העונה 
17 / 14 קפה קר קטן / גדול 
20 / 18 אייס קפה )גרניטה( קטן / גדול 
17 / 14 תה קר קטן / גדול 
18 / 15 מיץ גזר / תפוזים / תפוגזר קטן / גדול 
16 / 14 שוקו קר קטן / גדול 
14 / 12 אמריקנו קר קטן / גדול 

 טרמיסו 
 קרם אנגלז, קפה וקקאו

 קרם ברולה
 על טוויל שקדים וקרמל מלוח

 טארט טאטן תפוחים
 מוגש חם עם גלידה וניל וקרמל מלוח

 שוקולד חמה 
 עם בננות מקורמלות וגלידה וניל

 טארט לימון ופיסטוק 
 קראמבל שקדים וקולי פירות יער

עוגת ביסקוויטים

טארט פקאן 
קרמיני שוקולד 
 אבטיח בולגרית

בעונה

HAPPY HOUR
ימים א׳-ה׳ 17:00-20:00 לא כולל ימי חג ושבתון

1+1 על אלכוהול (אישי)
 30% הנחה על האוכל

סלטים / כריכים שלמים / פסטות / עיקריות / פיצות

פסטות

עיקריות מתנור הלבנים

קינוחים 36

שתייה חמהשתייה קרה



ליד הקפה

 בוקר בקטנה 42
אומלט / מקושקשת / עין / חביתה טבעונית

 סלט ירוק / קצוץ לבחירה,  לחם דגנים, גבינת שמנת,
מיץ טבעי או שתייה חמה לבחירה

 בוקר על פוקצ'ה 49
אומלט / מקושקשת / עין 

 סלט ירוק / קצוץ לבחירה, גבינת שמנת
מיץ טבעי או שתייה חמה לבחירה

 קרוק מאדם גאודה 58
 טוסט גאודה עם חזה אווז / סלמון מעושן וביצי עין רכות

מוגש עם סלט ירוק, מיץ טבעי או שתייה חמה לבחירה

 בנדיקט דיזנגוף סטייל 62
ביצים עלומות על בריוש קלוי, פונדו תרד וכרישה, סלמון מעושן / חזה אווז 

ברוטב הולנדז. מוגש עם סלט ירוק, מיץ טבעי או שתייה חמה לבחירה

טוסט קוראסון 58
גבינת שמנת, צלפים, ביצה עלומה, סלמון מעושן או חזה אווז ברוטב הולנדז

מוגש עם סלט ירוק, מיץ טבעי או שתייה חמה לבחירה

אבוקדו על בריוש 62
ביצה עלומה, סלמון מעושן נבטים ורוטב הולנדז.

מוגש עם סלט ירוק, מיץ טבעי או שתייה חמה לבחירה

 שקשוקה עגבניות ופלפלים / פטה / מרגז  56 / 63 / 65
 מוגש עם חלה, סלט קצוץ, טחינה,
מיץ טבעי או שתייה חמה לבחירה

ניתן להגדיל שתייה / להמיר לשתייה בבקבוק בתוספת תשלום

 3 בורקיטס 36
עם ביצה קשה וטחינה

כריך וקפה קטן / גדול  23 / 25
)א׳-ה׳ עד 12:00(

מאפה וקפה קטן / גדול  17 / 19

מאפה קטן / גדול  5 / 12

מקרון 4 

צלחת עוגיות / עוגיה  12 / 3

קראנץ׳ שמרים 15

עוגה בחושה 15

בחושה וניל נוטלה 19
ללא גלוטן

בוקר דיזנגוף

ארוחות בוקר 

 קאווה / מימוזה / קיר רויאל 10 

 בירה מהחבית גדול / קטן 20 / 15

 יין הבית 15

 קוקטייל הבית 25

 בהזמנת ארוחת בוקר בלבד

 יחיד / זוגי  64 / 109

ביצים לבחירה
עין / מקושקשת / אומלט /  פריטטה )משתנה( / חביתה טבעונית

 2 תוספות לבחירה
 מוצרלה / בצל ירוק / עשבי תיבול / פטה / פלפלים קלויים / 

בצל / פטריות / סלמון מעושן / גאודה

 מוגש עם
 סלט לבחירה )קצוץ / ירוק(, 

 מטבלים משתנים, בורקיטס,  מאפה אישי, 
מיץ טבעי ושתייה חמה

אלכוהול של בוקר



אספרסו  )קצר / ארוך[   9
אספרסו )כפול / כפול ארוך(  10
11 מקיאטו )קצר / ארוך( / )כפול / כפול ארוך( 
14 / 12 אמריקנו קטן / גדול 
14 / 12 / 10 הפוך קורטדו / קטן / גדול 
נס קפה על בסיס מים / חלב  14 / 12
קפה שחור  10
שוקו חם שוקולית / פרלינים  14 / 12
12 תה 
 16 תה בריאות / חליטה 
צ'אי לאטה    16
24 סחלב 
סיידר חם עם קינמון / קינמון ויין  18 / 26

12 קולה / זירו / 7אפ / דיאט 7אפ 
12 סיידר צלול / אייס טי 
12 מינרלים 
 24 / 12 פרייה קטן / גדול  
 16 / 13 לימונדה קטן / גדול  
 19 / 16 לימונענע גרוס קטן / גדול - תוספת ערק 8 
 24 שייק פירות העונה 
17 / 14 קפה קר קטן / גדול 
20 / 18 אייס קפה )גרניטה( קטן / גדול 
17 / 14 תה קר קטן / גדול 
18 / 15 מיץ גזר / תפוזים / תפוגזר קטן / גדול 
16 / 14 שוקו קר קטן / גדול 
אמריקנו קר קטן / גדול  12 / 14

שתייה חמהשתייה קרה

מוזלי 42 
  יוגורט, פירות העונה, גרנולה ודבש / סילאן

 פרנץ טוסט 44
פירות העונה, קרם פרש ורוטב אוכמניות

כל הסלטים מוגשים עם מנת לחם דגנים פרוס

 סלט קיסר 52 
לבבות חסה, בצל, עגבניות שרי, קרוטוני בריוש ופרמז'ן ברוטב קיסר

סלט שורשים 52 
 קינואה אדומה, נבטים, סלק, קולורבי, גזר, משמש מיובש, ג'ינג'ר ובצל 

בוויניגרט אסיאתי פיקנטי, בוטנים ושומשום

 סלט בריאות טונה וביצה קשה / טופו / שווארמה עוף 52 / 62
 עגבנייה, מלפפון, צנונית, גמבה אדומה, גזר, גרגרי חומוס, בצל סגול, 

פטרוזיליה ונענע. בשמן זית ולימון

 סלט ארטישוק 62
ארטישוק קונפי, מלפפון, עגבניות שרי, צנונית, זיתים, בצל סגול, פטרוזיליה, 

צ'ילי אדום, גבינת פטה ושקדים קלויים. לאבנה דבש

סלט כרובית אפוייה 54 
 עגבניות שרי, צ'ילי אדום, בצל סגול, צנונית, כוסברה וקשיו על טחינה, 

וינגרט לימונים כבושים

סלט קינואה צבעונית 52
 בטטות מקורמלות, בצל סגול, בצל ירוק, נענע, זוקיני, פרי עונתי 

ופטה מגורדת. בויניגרט שומשום וסילאן 

 סלט רוקפור 52 
 לבבות חסה, עלי רוקט, עגבניות שרי, תפוחי עץ, גבינת רוקפור 

ופקאנים מסוכרים בוויניגרט חרדל ודבש

תוספות לבחירה: טופו 7 / טונה 7 / פטה 7 / עוף 14

סלטים כריכי בוקר

 ניתן לבחור בין ג׳בטה דגנים או ג׳בטה לבנה

 כריך סלמון 52
  גבינת שמנת חמוצה, מלפפון, חסה, צנונית, 

בצל סגול ובצל ירוק

 כריך טוניסאי חצי / שלם 24 / 44
 סלט טונה ושיפקה, לימון כבוש, מיונז אריסה, 

 ביצה קשה, עגבנייה, מלפפון חמוץ, 
ממרח זיתים וכוסברה

 כריך חביתה / מקושקשת חצי / שלם 24 / 44
גבינת שמנת, סחוג, עגבנייה, מלפפון ירוק וחסה

 כריך אבוקדו/ אבוקדו טבעוני }בעונה( 
 חצי / שלם 24 / 44

אבוקדו טרי, עגבנייה, בצל סגול, מלפפון חמוץ, 
כוסברה ביצה קשה ואיולי יוזו

מתוק של בוקר



וודקה
 אבסולוט  15 / 24

 סטולי קריסטל  17 / 32
גריי גוס  21 / 36

טקילה
 קוארבו   16 / 30

 קוארבו בלק  18 / 36
פטרון  22 / 42

ג׳ין
 ביפיטר   13 / 24
 גורדונס  15 / 28
 בומביי  21 / 38

הנדריקס  21 / 38

רום
 בקרדי  15 / 28

 קפטן מורגן  15 / 28
קפטן מורגן ספייס  15 / 28

אפרטיף
 קמפרי  15 / 26

 מרטיני ביאנקו  13 / 22
מרטיני רוסו  13 / 22

קוניאק
 17 / 32  vs הנסי

 21 / 36  vsop הנסי 
 28 / 54  vsop רמי מרטן 
 33 / 64  xo רמי מרטן 

אניס
 פרנו  17 / 28

 פסטיס 51  17 / 28
 ערק  14 / 28
 אוזו 7  17 / 28

סמבוקה  23 / 35

מהחבית 
מכבי / גולדסטאר / הייניקן   23 / 26

מהבקבוק
25  unfiltered גולדסטאר 

מכבי 7.9%  25  
קורונה  25

סקוטי
 ג'וני ווקר שחור  21 / 40
 ג'וני ווקר אדום  17 / 32
שיבס ריגל 12  23 / 44

אירי
 בושמילס  16 / 30
 ג'יימסון  15 / 28

טולמור דיו  16 / 30

אמריקאי
 ג׳נטלמן ג׳ק  18 / 34
 ג'ק דניאלס  21 / 32
 פור רוזס  21 / 32

ווילד טורקי  21 / 32

סינגל מאלט
 גלנליווט 12  25 / 36
 בלוויני 10  25 / 48
 גלנמורנג'י    22 / 42
 גלנפידיך  25 / 36
 לפרויג   22 / 42

מקאלן 12   22 / 42

וויסקי

בירה

יין

לבנים

נוספים

אדומים
 קונצ'ה אי טורו פונטרה, קרמנר  32 / 110

 רקנאטי גליל עליון , קברנה סובניון  38 / 136
 רקנאטי גליל עליון, מרלו  38 / 136
שאטו לגרזט פרפל, מלבק  36 / 128

לבנים
 קונצ'ה אי טורו פונטרה, סובניון בלאן  32 / 110

 בלונאן, גוורצטרימינר  32 / 110
 רקנאטי גליל עליון, שרדונה  38 / 136

רופינו אורבייטו  29 / 99

רוזה
וילה וולף, פינו נואר  36 / 128

מבעבעים
 למברוסקו קא די ואל אדום / לבן  26 / 84

קווה גראן לוונזה ברוט  26 / 84

BLOODY JASPER
 וודקה, מיץ עגבניות, הרבה תבלינים, 

קצת חריף וסלרי לקישוט

MULE 2B WILD
ברבן ואפרול פוגשים למון גראס וג'ינג'ר

NOT A MARGARITA
טוויסט של קמפרי ובלקברי למרגריטה הקלאסית

MADE IN DIZENGOFF 
ג'ין שמתובל בהמון כיף, מלפפון, כוסברה וסלרי

DIZZENGOFF CAFE SANGERRIA
 סנגרייה עם ניחוח טרופי, פירות, שקדים,

יין ורום מתובל

AINT THAT A KICK
כשהקפה צריך בעיטה- ג'ין, בלקברי ואספרסו
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