MARINECUISINE

8:30 AM - 11:00 PM

GOOD MORNING

OPEN

Israeli Breakfast
ארוחת הבוקר אינה כוללת משקאות

בוקר ישראלי -

64

אומלט  /עין  /מקושקשת  /ביצים קשות
מוגש עם סלסלת לחמים ,חמאה ,ריבה ,זיתים ,סלט קצוץ,
טונה ,גבינות

תוספות
בצל  /עשבי תיבול
פטריות  /גבינת עיזים  /מוצרלה 6 -
בייקון טלה 10 -

Yulia Delicacies
סלסלת לחמים ומאפים 18 -
איקרה לבנה 27 -

₪ 26

עם בצלים ושמן זית

לאבנה דרוזי 27 -

שמן זית וזעתר

Cava

שמאלץ הרינג 29 -

עם עגבניה ,בצל סגול ושמנת חמוצה
קרפצ‘ו סלמון נורבגי מעושן 37 -

בתוספת גבינת שמנת ,שמיר ובצל

ארטישוק אלה רומאנה 38 -

Fisherman breakfast
בוקר דייגים 98 -
איקרה לבנה עם בצלים ושמן זית ,שמאלץ הרינג ,סלמון
מעושן ,מקרל מעושן וסביצ’ה דג ים .מוגש עם לחם דגנים
קלוי ,לחמניות ,זיתים ,חמאה וירקות חתוכים גס

Shakshuka Breakfast
מוגש עם סלסלת לחמים ,חמאה ,זיתים ,סלט קצוץ ,טונה ,גבינות

שקשוקה קלאסית

אדומה 68 -

שקשוקה ירוקה 68 -
תרד ,מנגולד ,ברוקולי ,זוקיני ,שום ויין לבן

SPECIALTIES
סלט ישראלי קצוץ 55/42 -
משבעה סוגי ירקות ,מוגש עם לחם שיפון קלוי וטחינה

צלוי בגריל עם צזיקי וסומק

טופו 52 -

סביצ‘ה דג ים /
פפאיה ,אבוקדו ,צ’ילי ,בצל ,כוסברה ופרי העונה
מאזט 7 -
טונה  /טחינה  /שמנת  /פטה  /קוביות סלק

SWEET BREAKFAST
פרנץ‘ טוסט 50 -
בריוש ,קרם פרש ,פירות יער ,מייפל
מוזלי פירות העונה 49 -
גרנולה ,יוגורט כבשים  ,5%פירות העונה ודבש תפוזים
דייסת שיבולת שועל 32 -
בננות ,קינמון ,קוקוס ,דבש

עוגת גבינה אפויה
מלבי 26 -

26 -

מי ורדים ,פירות יער ואגוזי מלך

לביבות חומוס “בדרך לאושר“ 54 -
טחינת קישואים ,נבטי חמניה ,סלט בדרך לאושר
בורקס גבינה טורקי 54 -
ביצה קשה ,סלסת עגבניות וזיתים

מאפין 5 -

בטעמים משתנים

טעמים 26 -

כדור אנרגיה 5 -
תמרים ,אגוזי מלך וקוקוס (ללא תוספת סוכר ,גלוטן
ולקטוז)

Yulia Sandwiches
כל האומלטים עשויים מביצי חופש
ושמן זית כתית מעולה

מוגש בימים א’-ה’
כריך חביתה 36 -
גבינת שמנת ,מלפפון ,עגבנייה ,חסה
כריך סלמון מעושן 36 -
גבינת שמנת ,מלפפון ,עירית ,חסה

ארוחות הבוקר מוגשות בשעות
12:00 - 8:30
מנה טבעונית

אקסטרה סקו ,פאוסטינו ,ספרד
)בקבוק (₪100 -

Mimosa

קווה ,מיץ תפוזים

Kir Royal

קווה ,קרם דה קסיס

House wine
אדום  /לבן  /רוזה

LAdy Shaky

מליבו ,סאוור ,אנגסטורה ומיץ אננס

Bloody mary

וודקה ,מיץ עגבניות מתובל

OUZO PLOMARI 200 ML
₪ 100

קרואסון שקדים 24 -
אפיה במקום

סורבה בשלושה

קרוק פופאי “ “Yuliaסטייל 66 -
לחם בריוש עם סלמון מעושן ,תרד ,מנגולד וזוקיני בקרם
שמנת וביצים עלומות

Morning Cocktails

כריך טונה 36 -
סלט טונה עם מיונז ,מלפפון עגבנייה ועלי רוקט
כריך ים-תיכון 36 -
גבינת המאירי ,עגבנייה ,זעתר ,בזיליקום ,בצל סגול ושמן
זית

SOFT DRINKS
לימונה  /אשכולית אדומה  /ענבים 14 -
קולה  /זירו  7 /אפ  /דיאט  7אפ 14 -
פרייה/מים מינרלים 14 -
טוניק  /ג’ינג’ר אייל  /ביטר למון 14 -
בירה שחורה 16 -
חליטת תה קר – פירות יער 18 -
מיץ גזר/תפוזים סחוט טרי 20 -
סן פלגרינו/אקווה פנה ( 750מ”ל) 19 -

Hot beverages
אספרסו  /מקיאטו 12 -
אספרסו  /מקיאטו כפול 14 -
נס  /נס על חלב 14 -
הפוך קטן  /גדול 16/14 -
אמריקנו קטן  /גדול 16/14 -
קפה קר 18 -
תה שחור 12 -
חליטת תה בטעמים ארל גריי  /לימון מנטה  /פירות יער /
תה ירוק – סנצ’ה 14 -
תה בריאות ג‘ינג‘ר ,לימון ,נענע ,קינמון ודבש 16 -

