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בוקר בצפון הישן - מקושקשת, סלסלת לחמים, מטבלים וסלט קצוץ.

שקשוקה - 2 ביצים, סלסת לחמים, טחינה וסחוג ביתי.

טוסט אבוקדו - טוסט מחמצת קלוי בשמן זית ושום, סלסת עגבניות, ביצת עין, צילי ושומשום שחור.

בוקר טבעונים - מקושקשת טופו בצל מקורמל ועשבי תיבול, סלסלת לחמים, מטבלים וסלט קצוץ. 

בורקסים של שוק - 7 מיני בורקסים תרד וגבינה, ביצה קשה, טחינה, רסק עגבניות וסחוג עשבי תיבול. 

מיני עראיס - מיני פיתות ממולאות בשר בקר וכבש על הפלנצ'ה. מגיע על טחינה, בצל סומק וסחוג עשבי תיבול.

בוקר ספרדי - קוביות ציפס, נקניקיות ממולאות צ'דר וחלפיניו, עגבניות שרי, עשבי תיבול, ביצי עין ואיולי זעתר.

קרואסון קורנביף - איולי זעתר, קורנביף צלוי, סלט עלים, ביצת עין וצ'ילי אדום.

בורגר בראנץ - 2 לחמניות פרעצל, איולי זעתר, עגבניית קונפי, בצל סגול, חמוצים וציפס. 

פרנץ טוסט פירות וקצפת - פירות העונה, מייפל וקצפת.

סלט קצוץ - עגבנייה, מלפפון, בצל, נענע, ביצה רכה וטחינה הר ברכה.

סלט פנצנלה - מיקס עגבניות, זיתי קלמטה, בצל סגול, ארטישוק, ארוגולה, מוצרלה פרסקה וקרעי לחם מחמצת.

פודינג צ'יה - פירות העונה, מייפל וגרנולה ביתית.

טוב ל80% מהילדים - פרנץ טוסט, גבינת שמנת, ביצה קשה, זיתים, עגבניה ומלפפון.

קינוחים

קרם יוגורט יווני - קרם יוגורט כבשים ושוקולד לבן, קרעי עוגת דבש, צנוברים קצוצים, שברי פקאן ודבש.

מלבי - מלבי קרם קוקוס, קולי פטל, קראמבל עוגיות, בוטנים ושבבי קוקוס.

שוקולד שומשום קראנץ׳ - קרמו שוקולד מריר, אנגליז וניל וצ'אנקים של שומשום-פרילנה-שוקולד לבן.

קראק פאי - איך פאי שיבולת שועל עם קצפת בצד יכול להיות כל כך טעים?
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לחם שאור - עם צלחת חריפים קטנה.

קראנצ' ארטישוק - ארטישוק אלה רומנה מטוגן, לאבנה בקר, שקדים קלויים וצ'ילי אדום.

בטטה מקורמלת בתנור - בטטה נימוחה עם סלטון ירוקים מרענן, טחינה גולמית, בלסמי מצומצם ושקדים. 

כרובית עשבי תיבול - פרחי כרובית צלויים במרינדת עשבי תיבול עם סחוג, מוגש על טחינה הר ברכה. 

סלקים וגבינות - סלקים במרינדה מתקתקה, קרם שמנת רוקפור, שקדים קלויים, בלסמי מצומצם ונענע. 

פלאפל עדשים - שלושה כדורי פלאפל נחים על טחינה לבנה, סלסת עגבניות וסחוג עשבי תיבול. 

קרפצ'יו עגבניות קונפי - עגבניית קונפי, גבינת שקדים אפויה, בלסמי מצומצם, שום קונפי וטוסטוני מחמצת.

צלחת גבינות - שלושה סוגי גבינות בוטיק, ריבת תות-צ'יה ביתית, פרי העונה וטוסטוני מחמצת.

צ'יפס פולנטה - אצבעות פולנטה קריספיות מבחוץ ונימוחות מבפנים עם פרמזן ואיולי טרטר.

סלט ארוגולה - כונכיות דפי אורז, צנונית, פרמזן מגורד ותיבול לימוני. 

סלט פנצנלה - מיקס עגבניות, זיתי קלמטה, בצל סגול, ארטישוק, ארוגולה, מוצרלה פרסקה וקרעי לחם מחמצת. 

סלט קיסר - לבבות קיסר, ביצה רכה, עירית, קרעי לחם מחמצת וגרידת פרמזן.

ברוסקטה של "טרטר" עגבניות - עגבניות קונפי, ארטישוק אלה רומנה, בצל סגול, אורגנו טרי, צנוברים ואיולי טרטר. 

קרפ שווארמת כרוב - קרפים מכוסמת ירוקה, כרוב צלוי בתנור מוגש על טחינה, סלסה עגבניות, סחוג עשבי תיבול. 

קורנביף בהרכבה עצמית - איולי זעתר, צ'ילי אדום, קורנישונים, ארוגולה עם לימון וטוסטוני מחמצת.

מיני בורגרים של הצפון הישן - שני בורגרים, עגבניית קונפי, בצל סגול, מלפפון חמוץ ואיולי זעתר. מוגש עם צ'יפס. 

ביג אס שניצל - איולי זעתר, איולי טרטר וסחוג עשבי תיבול. מוגש עם צ'יפס. 

נקניקיית בקר במילוי צ'דר מיושנת וצ'יפוטלה - מגיע עם בצל סומק של שוק לצד חרדל ואיולי זעתר. 

מיני עראיס - מיני פיתות ממולאות בשר בקר וכבש על הפלנצ'ה. מגיע על טחינה, בצל סומק וסחוג עשבי תיבול. 

קינוחים

קרם יוגורט יווני - קרם יוגורט כבשים ושוקולד לבן, קרעי עוגת דבש, צנוברים קצוצים, שברי פקאן ודבש.

מלבי - מלבי קרם קוקוס, קולי פטל, קראמבל עוגיות, בוטנים ושבבי קוקוס.

שוקולד שומשום קראנץ׳ - קרמו שוקולד מריר, אנגליז וניל וצ'אנקים של שומשום-פרילנה-שוקולד לבן.

קראק פאי - איך פאי שיבולת שועל עם קצפת בצד יכול להיות כל כך טעים?


