breakfast
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סנטרו ברקפסט 68 ///

מוגשות עם תוספות לבחירה:

ביצים לבחירה ,גבינת שמנת ,טחינה,
סלט טונה ומטבל משתנה
מוגש עם לחמים וסלט גס,
מיץ טבעי ושתייה חמה
תוספות לאומלט :עשבי תיבול

אורז  /צ'יפס  /פירה  /סלט ירקות /
קינואה  /קיסר
שניצל סנטרו 67 ///

תוספות ב :₪ 3-בצל/פטריות/גאודה

סנטרו בורגר 68 ///

שקשוקה 59 ///

המבורגר  200גר' ,איולי,
חסה ,עגבנייה ,חמוצים ובצל
תוספות ב :₪ 3-פטריות  /ביצת עין

מוגש עם לחם ,סלט ירקות,
שתייה חמה או מיץ טבעי
כריך חביתה 46 ///
מוגש עם סלט ירקות,
מיץ טבעי או שתייה חמה
קפה ומאפה 22 ///
קרואסון שוקולד ,דניש קינמון,
לורן תפוח עץ ,קרואסון חמאה
טוסט גבינות 48 ///
גבינת אמנטל ,שמנת ,זיתים,
ארטישוק ,פטריות ועגבניה
מוגש עם סלט ירקות
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חזה עוף 68 ///
חזה עוף על הגריל ברוטב דוקסל
פילה סלמון 98 ///
סלמון על הגריל מוגש עם שעועית ירוקה
וברוקולי מוקפצים בשמן זית ,יין לבן ושום
פאד תאי 59 ///
אטריות אורז וירקות מוקפצים בווק
לבחירה :עוף  /טופו

כריך פתוח אבוקדו 52 ///

Salads

שתי פרוסות בריוש עם אבוקדו,
מלח גס ועגבנייה.
ביצים לבחירה:
מקושקשת/ביצת עין
מוגש עם סלט ירקות,
מיץ טבעי או שתייה חמה

LunchDeal
ראשון עד חמישי  12:00עד 17:00
שתייה לבחירה :לימונדה/תפוזים/סודה
*תוספת בקבוק שתייה ₪ 3

star ters
לחם הבית 22 ///
לחמים ומטבלים משתנים

55

שניצל  /חזה עוף /
פאד-תאי  /פסטות  /סלטים

60

75

סנטרו בורגר

פילה סלמון

קינואה 59 ///
קינואה לבנה ואדומה ,צנונית ,עגבניות שרי,
חמוציות ,עשבי תיבול ברוטב ויניגרט וטחינה גולמית
יווני 58 ///
עגבנייה ,מלפפון ,גזר ,זיתי קלמטה,
בצל סגול ,בולגרית וגרעיני דלעת
עגבניות 58 ///
עגבניות שרי ,עגבניות מגי ,ארטישוק קצוץ ,בצל
סגול ,פטרוזיליה ,זיתי קלמטה וכדורי לאבנה
קיסר 59 ///
לבבות חסה ,קרוטונים ,שקדים קלויים ופרמז'ן

צלחת טחינה 29 ///
טחינה ,שמן זית ,פלפל חריף,
שום קונפי ,מוגש עם לחם
קרפצ'יו סלק 42 ///

המנות הראשונות ב 20%-הנחה

סלק פרוס דק ,שמן זית ,פטה,
בלסמי ואגוזי מלך

PASTA

כרובית 48 ///
פנה עגבניות 58 ///

אפויה בתנור על מצע
טחינה ושמן זית
ארטישוק על הגריל 48 ///
מוגש על מצע לאבנה-יוגורט,
פסטו ,עלי רוקט ופרמז'ן
צ׳יפס גדול 38 ///

רוטב עגבניות עשיר ופרמז'ן
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dessert

רביולי גבינות 58 ///
רביולי ממולאים בגבינות ,עגבניות שרי,
בזיליקום ,פרמז'ן ושקדים

שוקולד נמסיס 42 ///

ניוקי פטריות 59 ///

כדור קרמו שוקולד וקרם טופי

חמאה ,שום ,פטריות,
שמנת ,פטרוזיליה ופרמז׳ן

עוגת גבינה אפויה 40 ///
פירות יער וקראמבל מרנג

חונקי כמרים 59 ///

ברולה שרינג 56 ///

עגבניות שרי ,זוקיני ,בצל סגול,
ארטישוק ,עשבי תיבול ובזיליקום

קרם ברולה קלאסי וקראמבל מרנג
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softdrink

something
to
!?drink

לימונדה 13 .....
קוקה קולה/דיאט/זירו 13 .....
ספרייט/זירו 13 .....
מינרלים 13 .....
פרללה 24/13 .....
תפוזים סחוט 18 .....
תפוחים ג'ינג'ר 18 .....

WINE

גזר סחוט 18 .....

R
B A

לימונענע גרוס 29 .....
בריאות ירוקה 29 .....
תפוזים ,ג׳ינג׳ר ,נענע,
מלפפון ואגס

U
N
E
M

s
hotdrink

tail

o ck
ac

nk

ess
pin
p
ha

you ca
n't
bu
y

but you c
an
dr
i

אספרסו 10 .....

קפה שחור 14 .....

שרדונה 158/44 .....
גוורץ 154/42 .....
רוזה 144/40 .....

מרלו 144/40 .....
מלבק 153/42 .....

לאטה 16 .....

אמריקנו 12 .....

white

red

הפוך 14/12 .....

אספרסו כפול 11 .....

כוס  /בקבוק

נס קפה 14 .....
נס על חלב 14 .....

Sparkling

קפה קר 18 .....
קאווה 116/39 .....

תה/קנקן 28/14 .....
שוקו חם ,קצפת ופקאן 18 .....
סיידר חם /עם יין 24/19 .....
סנגרייה אדומה חמה/קרה 42 .....

S
COCKTAIL
48 /// CAPTAIN HOOK
רום לבן ,אננס ,ליצ'י ,קיווי,
בלו קירסאו וליים
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48 /// GUNS N' ROSES
וודקה ,אפרול ,פסיפלורה וליים

שליש  /חצי  /ליטר

48 /// BABA FLORA
טקילה ,מנגו ,אלדר פלאוור וליים

קרלסברג 60/33/29 .....
טובורג 60/33/29 .....
באדווייזר 32/28 .....

49 /// LEGO TRIP
וודקה ,אפרסק ,חמוציות ,תפוז,
לימון ,פסיפלורה וקצפת
אפרול שפריץ 49 ///

s
u
_
w
o
l
l
o
f
#
CRNTRO CAFE

@CRNTRO.TELAVIV

W W W. C E N T R O T LV. C O. I L

