
ארוחת בוקר ישראלית 13.90
ביצת עין, גבינה צהובה, סלט ישראלי, חומוס, אבוקדו,
חמאה וריבה, מוגשת עם לחמניה ושתיה לבחירתכם

ISRAELISCHES FRÜHSTÜCK 13.90
Spiegelei, Hartkäse, israelischer Salat, Hummus,

Avocado, Butter, Marmelade
dazu Gebäck und ein Getränk Ihrer Wahl

ISRAELI BREAKFAST 13.90
fried eggs, yellow cheese, isreali salad, hummus,

avocado, butter and jam
served with roll and drink of your choice

ארוחת בוקר וינאית 13.90
לחמניה וינאית, ביצה רכה, גבינה צהובה, קרואסון,

חמאה וריבה, מוגשת עם שתיה לבחירתכם

WIENER FRÜHSTÜCK 13.90
Semmel, weiches Ei, Hartkäse, Croissant, Butter,

Marmelade und ein Getränk Ihrer Wahl

VIENNESE BREAKFAST 13.90
kaiser roll, soft egg, yellow cheese, croissant, butter and jam

served with drink of your choice

חביתה 8.90
 עם סלט ישראלי, לחמניה ושני ממרחים לבחירתכם

EIERSPEIS 8.90
mit israelischem Salat, einem

Gebäck und 2 Aufstriche Ihrer Wahl

SHAKSHUKA 11.90
soft eggs in tomato and peppers sauce,

served with roll of your choice

שקשוקה 11.90
ביצים עלומות ברוטב עגבניות, פלפלים ובצל.

מוגשת עם לחמניה

SCHAKSCHUKA 11.90
(Spezialität der israelischen Küche)

Eier pochiert in einer Sauce aus
Paradeisern, Paprika und Zwiebel,dazu Gebäck

ארוחות בוקר
FRÜHSTÜCK / BREAKFAST

בורקס פלוס 8.90
בורקס גבינה ממולא בפרוסות ביצה קשה

ומלפפון חמוץ עם טחינה

BUREKAS PLUS 8.90
Käseburekas gefüllt mit Hartgekochtes Ei,

Salzgurken und Tahina

BUREKAS PLUS 8.90
cheese burekas filled with sliced boiled egg,

pickles and tahini

פלאפי סלמון 12.90
סלמון מעושן מוגש על לחמניה וינאית
עם שתי ביצים עלומות וממרח אבוקדו

FLUFFY SALMON 12.90
2 pochierte Eier, Avocadoaufstrich und

Räucherlachs auf handgemachter Semmel

FLUFFY SALMON 12.90
2 poached eggs, avocado spread and smoked salmon

on top of a hand-made kaiser roll

OMELETTE SANDWICH 7.90
Served with fresh salad

filling choices: eggs, tuna, yellow cheese, butter,
cream cheese, avocado, ketchup, mustard

veggies: tomatoes, cucumber, onion, peppers, 
mushrooms, lettuce, sweet corn, olives, pickles

Aufstriche: Ei, Tuna, Butter, Hartkäse, Topfen
Liptauer, Avocado, Ketchup, Senf, Schug

Gemüse: Zwiebeln, Paradeiser, Gurken, Paprika,
  Pilze, Eisbergsalat, Mais, Oliven, Salzgurken

חביתת ירק 9.90
חביתת ירקות מזרחית מוגשת עם סלט ישראלי,

לחמניה ושני ממרחים לבחירתכם

GEMÜSEOMELETT 9.90
Orientalisches Gemüse Omelett Mit israelischem
Salat, dazu Gebäck Und 2 Aufstriche Ihrer Wahl

VEGGIE OMELETTE 9.90
vegetables mixes omelette, served with

israeli salad, roll and 2 spreads of your choice

בגטוסט 7.90
מוגש עם סלט טרי

תוספות וממרחים: ביצה, טונה, גבינה צהובה,
חמאה, גבינת שמנת, אבוקדו, קטשופ, חרדל, סחוג
ירקות: עגבנייה, מלפפון, בצל, פלפל, פטריות, חסה,

תירס, זיתים, מלפפון חמוץ

BAGUETTE TOAST 7.90
Serviert mit frischem Salat

Aufstriche: Ei, Tuna, Butter, Hartkäse, Topfen,
Liptauer, Avocado, Ketchup, Senf, Schug

Gemüse: Zwiebeln, Paradeiser, Gurken, Paprika,
  Pilze, Eisbergsalat, Mais, Oliven, Salzgurken

BAGUETTE TOAST 7.90
Served with fresh salad

filling choices: eggs, tuna, yellow cheese, butter,
cream cheese, avocado, ketchup, mustard

veggies: tomatoes, cucumber, onion, peppers,
mushrooms, lettuce, sweet corn, olives, pickles

SCRAMBLED EGGS 8.90
with israeli salad, roll and 2 spreads of your choice

EIERSPEIS SANDWICH 7.90
Serviert mit frischem Salat

כריך חביתה 7.90
מוגש עם סלט טרי

תוספות, ממרחים ורטבים: ביצה, טונה, גבינה צהובה,
חמאה, גבינת שמנת, אבוקדו, קטשופ, חרדל, סחוג

ירקות: עגבנייה, מלפפון, בצל, פלפל, פטריות,
חסה, תירס, זיתים, מלפפון חמוץ

כריך / טוסט
SANDWICH / TOAST

מנות עיקריות
HAUPTSPEISEN / MAIN DISHES

מלאווח 7.90
מוגש עם רסק עגבניות, סלט וביצה קשה

MALAWACH 7.90
frittiertes Brot nach israelischer Art

mit Paradeisersauce, salad und gekochten Eiern

MALAWACH 7.90
fried pastry with tomato sauce, salad and boiled eggs
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MENÜ

שעות פעילות: 7:30-14:00
ÖFFNUNGSZEITEN: 7:30-14:00
OPENING HOURS: 7:30-14:00

פלאפל 6.90
פיתה פלאפל, מוגש עם צ'יפס, טחינה וסלט ישראלי

FALAFEL 6.90
Pitabrot gefüllt mit Falafelbällchen,

Pommes frites, Tahina und israelischem Salat

FALAFEL 6.90
pitta bread filled with falafel balls,

fries, tahini and israeli salad

פיצה 8.90
פיצה ביתית עם גבינת צ'דר

תוספות 1.00 לתוספת: בצל, עגבנייה, פטריות, תירס, זיתים

PIZZA 8.90
Hausgemachter Pizzateig mit Cheddar (Käse)

Extras je +1.00: Zwiebel, Paradeiser,
Champignons, Mais, Oliven

PIZZA 8.90
homemade pizza with cheddar

toppings +1.00: onions, tomatoes, mushrooms,
sweet corn, olives 

סלט ירקות עשיר 9.90
חצי אבוקדו, עגבניות שרי, מלפפון, פלפל,

בצל, ביצה קשה, זיתים וקוביות בטטה אפויות

GEMISCHTER SALAT 9.90
Avocado halbiert, Cherrytomaten, Gurke,

Paprika, Zwiebel, hartgekochtes Ei,
Oliven und gebackene Süßkartoffel Würfel

סלטים ותוספות
SALATE UND BEILAGEN

SALADS AND MORE

צלחת חומוס 9.50
מוגש עם כדורי פלאפל, סלט ישראלי ופיתה

HUMMUSTELLER 9.50
mit Falafelbällchen, israelischem Salat und Pitabrot

HUMMUS PLATE 9.50
with falafel balls, israeli salad and pitta bread סלט ישראלי 4.90 

עגבניה, מלפפון, פלפל ובצל

POMMES FRITES - FRIES 4.50 - צ'יפס

מיץ תפוזים סחוט במקום 3.20
Frisch gepresster Orangensaft 3.20
Freshly pressed orange juice 3.20

Cappuccino 3.50 - קפוצ'ינו / אמריקנו

Café Latte 3.90 - לאטה 

אספרסו 2.50 אספרסו כפול 3.50
Espresso 2.50 Long espresso 3.50

Kakao - Hot Chocolate 3.90 - שוקו

Tee - Tea 2.90 - תה

Dose 0.33l - Soda can 330ml 1.50 - פחית 300 מ"ל

Flasche 0.5l - Soda bottle 500ml 2.00 - בקבוק 500 מ"ל

Sodawasser 0.5l - Seltzer 500ml 1.50 - מי סודה 500 מ"ל

MIXED SALAD 9.90
avocado, cherry tomatoes, cucumber, peppers,

onion, boiled egg, olives and baked sweet potato

ISRAELISCHER SALAT 4.90
Paradeiser, Gurken, Paprika, Zwiebel

ISRAELI SALAD 4.90
tomatoes, cucumber, peppers and onion

משקאות
 GETRÄNKE / DRINKS

סלט אבוקדו 6.90 
אבוקדו, עגבניה, מלפפון, פלפל

AVOCADO SALAT 6.90
mit Paradeisern, Gurken und Paprika

AVOCADO SALAD 6.90
with tomatoes, cucumber and peppers


