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תפריט בראנץ׳

מגש ארוחת בוקר זוגי

178

ביצים כבקשתך ,סלט ירקות שוק ,סלסלת מאפים ,פרוסות פורל ורוד כבוש,
גבינת עיזים ,בורקס תוצרת בית ,יוגורט עם גרנולה,
קפה ,מיץ תפוזים
קוקטייל בוקר במקום מיץ תפוזים

18

שקשוקה ירוקה
תרד ,קישואים ,פטה ,צנוברים ,יוגורט ,עשבי תיבול ,חלה טרייה

64

שקשוקה פטריות
ראגו פטריות יער ,ביצה עלומה ,פרושוטו צוואר ,גרגיר נחלים ,בריוש

68

אגז בנדיקט
תבשיל תרד תורכי ,עגבניות שרי לחות ,זיתי טאסוס,
גבינת כבשים ,פלפל שאטה

64

סביח קלארו
חצילים מטוגנים ,ביצה חומה ,לביבות ירק ,תפוחי אדמה ,טחינה עמבה,
62
סלסת עגבניות ,פיתות (אופציה טבעונית)
הטוסט הכי מושחת בעיר
שינקן ,גאודה ,ציפוי קורנפלקס

58

מאפה מלוחייה וגבינת ג'יבנה
ביצת עין ,ירקות חיים ,איירן מלפפונים

62

סטייק אנד אגז
סטייק יומי ,בריוש קלוי ,ביצי עין ,הולנדייז מח עצם,
חסה ערבית בגריל

86

פרנץ' טוסט
פרי עונתי ,קרם וניל ,גלידת שמנת חמוצה

58

סלט ירקות שוק
גבינת פטה ,שמן זית ,לימון ,פלפל ירוק חריף (אופציה טבעונית)

48

תוספת בייקון

22

By chefs Ran Shmueli & Omer Avissar

משקאות חמים
אספרסו קצר

11

אספרסו כפול

13

מקיאטו

12

מקיאטו כפול

14

אמריקנו

13

הפוך

14

תה

14

חליטת קלארו ים תיכון

18

חליטת קלארו מזרח

18

חליטה אלכוהולית

32

יינות
דנואה ברוט קלאסיק ,לימו ,צרפת

202/42

קלארו לבן ,רקנאטי ,ישראל 2015

122/32

קלארו אדום ,יעקב אוריה ,ישראל 2014

146/38

קוקטיילים
קלארו קולינס
ג'ין מושרה בהדרים ,סירופ עשבי תיבול בייתי,
מיץ לימון טרי ,סודה

36

שפריץ תפוזי דם
לילה בלאן ,ליקר תפוזי דם ,אפרול ,יין מבעבע

36

בליני תאנים
וודקה קטל וואן ציטרון ,סירופ עונתי תוצרת בית,
יין מבעבע ,נענע בזיליקום

32

פימס No.1
פירות וירקות העונה ,ג׳ינג׳ר אייל

34
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Brunch Menu

Breakfast tray for two

178

Eggs any style, market vegetables salad, basket of baked
goods, cured pink trout, goat cheese, home-baked burrekas,
yogurt with granola, coffee, orange juice
Substitute cocktail for your OJ

18

Green “shakshuka” (eggs mediterranean style)
spinach, zucchini, feta cheese, herbs, yogurt,
pine nuts, challah bread

64

Mushroom shakshuka
Wild mushroom ragout, sous-vide poached egg, coppa,
brioche, watercress

68

Eggs benedict
Turkish spinach stew, damp cherry tomatoes,
Tassos olives, sheep's cheese, Shata pepper

64

Claro “Sabich”
Fried eggplant, brown egg, vegetable latkes, potatoes,
amba-tahini, tomato salsa, pita bread ( vegan option )

62

The most scrumptious toast in tel aviv
Ham, Gauda cheese, cornflakes crust

58

Jibneh cheese and Mulukhiyah pastry
Sunny-side up egg, fresh vegetables, cucumber ayran

62

Steak and eggs
Daily steak, roasted brioche, sunny-side up eggs, bone
marrow hollandaise, grilled Arabian lettuce

86

French toast
Fresh fruit, vanilla cream, sour cream ice cream

58

Fresh market vegetable salad
Feta cheese, olive oil, spicy green peppers ( vegan option ) 48
Side order of bacon

22
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HOT DRINKS
Espresso

11

Double espresso

13

Macchiato

12

Double macchiato

14

Americano

13

Cappuccino

14

Tea

14

Claro Middle East infusion

18

Claro East infusion

18

Alcoholic infusion

32

Wine
Yarden Blanc de Blanc, Chardonnay, Golan Heights,
Israel 2009

202/42

Claro white, Recanati, Israel, 2015

122/32

Claro red, Ya’acov Orya, Israel 2014

146/38

Cocktails
Claro collins
Gin infused with citrus, home-made herbs
syrup, fresh lemon juice, soda water

36

Blood orange shpritz
Lillet blanc, blood orange liqueur, Aperol,
sparkling wine

36

Figs bellini
Ketel One citroen vodka, seasonal home-made syrup,
sparkling wine, mint basil

32

Pimm's No.1
Seasonal Fruits and vegetables, ginger ale

34

