
 קוקטיילים של בוקר

סלטיםבוקר בכיף

50 ש''ח לאדם בכל שטח המסעדה 1 יש מינימום הזמנה של  1:00 * בשישי ושבת החל מהשעה 

מוגשים עד השעה 11:45

ראשונות

Flora Eat.
67 ארוחת בוקר פלורה 

22 ביצים לבחירה: אומלט/ מקושקשת / עין

סלט ירקות, סלסלת לחמים, מבחר מטבלים, חמאה וריבה

שתיה קרה וחמה לבחירתכם 

58 שקשוקה אסלית  
תבשיל עגבניות, פלפלים, בצל, שום ועשבי תיבול 

בתוספת 2 ביצים מוגש לצד טחינה וחלה

64 שקשוקה ים 

תבשיל עגבניות, פלפלים, בצל, שום ועשבי תיבול בתוספת 

2 ביצים, גבינת פטה חצילים וזעתר מוגש לצד טחינה וחלה

44 כריך חביתה של בוקר 

ג'בטה דגנים מרוחה בשמנת עריסה עם מלפפון חמוץ, 

עגבנייה, בצל סגול וחסה לצד סלט ירוק

49 מוזלי 

פירות העונה, גרנולה ,טחינה גולמית וסילאן על יוגורט עיזים

38 ג'חנון (מוגש כל היום) 

מוגש בליווי רסק עגבניות טריות, ביצה חומה, מלפפון חמוץ וטחינה

52 בורקס (מוגש בסופ"ש) 

במילוי גבינות \ תרד וגבינה בליווי רסק עגבניות טריות, 

ביצה חומה, מלפפון חמוץ וסלט קצוץ

26 קפה ומאפה (מוגש בסופ"ש) 

לבחירה: מאפה שוקולד או חמאה

4 תוספת קפה גדול 

26 פוקצ‘ת הבית 

בליווי שמן זית בלסמי, שום קונפוי וסלסת עגבניות

28 סלט ציזיקי בליווי עלי גפן 

 29 טחינה הר ברכה 

זילוף שמן זית וסלסת עגבניות, מוגש עם פיתה

46 חציל שרוף 

צלוי על הגריל מעל טחינת נענע עם שמן זית וצ'ילי אדום

43 צלחת סביח 

43 כרובית 

מוגש עם טחינה וסלסת עגבניות ופטרוזיליה

39 החומוס של אסף 

46 החומוס של אסף בליווי גרגרים 

40\30 ציפס קטן גדול 

46 צ'יפס בטטה 

46 ציפס מיקס בטטה 

36 מרק היום 

משתנה שאל את המלצר 

כריכים וטוסטים

55 טוסט צהובה ועגבניה 

59 טוטס מעורב 

גבינה צהובה ובולגרית עם זיתים וזעתר

64 כריך חזה עוף 

ממרח אבוקדו, איולי לימון, עגבניה, מלפפון חמוץ וחסה 

בליווי סלט ירוק

72 גירוס 

שווארמת הודו בתיבול ביתי עם ירקות קצוצים עטופים בטורטיה. 

מוגש עם חמוצי הבית

56 סלט קיסר 

(תוספת עוף ₪14)

58 קפרזה 

עגבניות שרי במגוון צבעים עם מוצרלה באפלו בזיליקום טרי 

שמן זית בלסמי 

49 סלט ישראלי קצוץ 

מלפפון, עגבניה, בצל סגול ופטרוזיליה בליווי טחינה

54 סלט קינואה אדומה 

חמוציות, אגוזי מלך, בצל ירוק, פטרוזיליה וכוסברה ברוטב שמן 

זית לימון וסילאן

עיקריות

78 סטייק פרגית 

בתיבול ראס אל חנות לצד ירקות צרובים על הגריל וציפס

72 המבורגר פלורה 

220 גרם בשר בקר מוגש עם ציפס 

ניתן להוסיף: צ'אדר 8, בצל מטוגן 6, גוואקמולי 8 

82 פיש אנד ציפס 

64 פיצה מרגריטה 

72 פיצה הוואי פלורה 

בתוספת נקניק פפרוני וקוביות אננס טרי

מנות ילדים

58 שניצלונים עם צ'יפס 

54 נקניקיות עם צ'יפס 

64 מיקס ילדודס 

ערימת שניצלונים, נקניקיות וציפס 

קינוחים

40 עוגת גבינת בליווי רוטב קולי תות 

40 עוגת שוקולד מוצרט 

18 מימוזה 

18 קיר רויאל 

22 אפרול שפריץ 

22 לימונערק 

ארוחת הבוקר מוגשת עד השעה 11:45



Flora Drink. 
36/32 גולדסטאר חבית 

38/34 היינקן חבית 

22 היינקן 0% אלכוהול 

40/35 פאולנר 

34 קורונה 

22 מיקס זיתים 

18 חמוצים 

22 שקדים במלח 

32 נאצוס 

מוחיטו קלאסי  46

ליים סחוט, סוכר חום, רום לבן, סודה

מוחיטו ברזילאי  54

ואן גוך אסאי, רום לבן, נענע טרייה, סוכר קנים

54 אפרול שפריץ 

מייד אין קובה  54 

רום לבן, ליים, נענע, מלפפון

 48 מימוזה 

קאווה, תפוזים סחוט

56 פינק פלורה 

ואן גוך אננס, טריפל סק, מיץ לימון טרי, מיץ חמוציות

26 אייס קפה 

26 ברד בטעמים 

26 לימונענע ברד 

54 ערק לימונענע 

 56 פלורה פסיפלורה וודקה, פסיפלורה, וניל, אננס 

קאווה איבריקה ברוט  148/38

160/42 בלו נאן גוורצטרמינר 

162/42 גמלא רמת הגולן שרדונה 

210/52 שאבלי דומיין פריי 

330 קסטל סי 

175/42 ירדן סוביניון בלאן בק 

160/42 רקאנטי קברנה סובניון 

395 קסטל גראנד ווין 

175/45 גמלא רמת הגולן סירה 

16 אמריקנו 

 14/12 אספרסו / אספרסו כפול 

18/14 הפוך קטן / גדול 

12 קפה שחור 

14 תה נענע 

18 שוקו חם 

26 סיידר חם 

32 סיידר חם עם יין 

13 מים מינרלים 

14 פפסי מקס / פפסי / 7 אפ / דיאט 7 אפ 

סן פלגרינו  28/18

15 נסטי אפרסק 

ענבים  15

13 פרייה קטן 

 16 לימונדה/אשכוליות 

22 תפוזים סחוט במקום 

19 קפה קר 

45/28 ודקה אבסולוט 

62/48 וודקה בלוגה 

52/28 וואן גוך בטעמים 

38/29 ג'ין ביפאיטר 

 48/27 ביפאיטר 24 

52/28 בומביי 

45/25 בקרדי 

38/23 האוונה קלאב 

41/28 טקילה אולמקה 

45/29 טקילה קאוורבו גולד 

75/45 פטרון סילבר 

33/24 ערק 

 42/25 אוזו מיני 

39/29 קמפרי 

36/28 בייליס 

פיג'לינג  36/28

39/26 ג'יימסון 

59/35 גלנליווט 

78  xv שיבאס

56/41 ג'וני ווקר שחור 

52/31 ג'ק דניאלס 

49/36  vs הנסי

שתיה חמה

שתיה קלה

אלכוהול

בירה

נשנושים

קוקטיילים

קפואים

יין לבן

יין אדום

רוזה

שמפניה

190/42 לה ז'אמל סנסו רוזה 

255/55 ראקנטי גרנד דה מרסלן  

590 מואט ושנדו 

דה קסטלאן  570

50 16 / דמי חליצה  16 / תוספת קראף   תוספת משקה קל 10 / תוספת משקה אנרגיה 


