
216 מגש ארוחת בוקר זוגי  

ביצים כבקשתך, סלט ירקות שוק, סלסלת מאפים, 

 פרוסות סלמון כבוש ומעושן, גבינות מקומיות, 

ריבה, גספצ'ו, קפה, מיץ תפוזים

24 * קוקטייל/דרינק בוקר במקום מיץ תפוזים  

72 הטוסט הכי מושחת בעיר  

שינקן, גאודה, ציפוי קורנפלקס

68  אגז בנדיקט  

 תבשיל תרד ושמנת, פטריות, הולנדייז שום קונפי וזעתר

68  שקשוקה ירוקה 

 עלי בר, בצל, יוגורט, שמנת, פטה, חלה

  

98/68 שקשוקה אדומה/ פירות ים 

רוטב עגבניות ופלפלים, כוסברה, פטרוזיליה, חלה

 

72 **סביח קלארו 

 חצילים מטוגנים, ביצה חומה, לביבות ירק, 

תפוחי אדמה, טחינה ירוקה, סלסת עגבניות, פיתות 

96  ניסואז קלארו  

 טונה צרובה, דג כבוש, ביצה רכה, תפוח אדמה, 

שעועית ירוקה, חסה קיסר

96 דגים כבושים 

הרינג, סלמון כבוש ומעושן, אינטיאס, חמאה

54  **סלט ירקות שוק 

גבינת פטה, שמן זית, לימון, פלפל ירוק חריף

 58 בריוש שוקולד 

גנאש שוקולד קפה, פקאן, טופי, קצפת

קוקטיילים

46/180 סנגרייה אדומה  
יין אדום,סירופ תבלינים ופירות יבשים תוצרת

בית, הנסי vs, מיץ תפוזים טרי

42/170 פימס ופירות העונה 
 פימס no. 1, סירופ פסיפלורה, לימון, 

עשבים מהגינה, פירות טריים

42 לונה של בוקר 
וודקה קטל וואן ציטרון, כוסברה טרייה, סירופ 

פסיפלורה, מיץ לימון, ג'ינג'ר אייל

42 פאצ'ה מאצ'ה 
ג'ין גורדונס, סירופ מנגו, לימון, מאצ'ה, 

חלב )רגיל/ סויה/ שיבולת שועל( 

דרינקים של בוקר

36  קמפרי תפוזים 
36 אפרול שפריץ 
28 סיידר גליפט ברוט 

יינות

52/252 ירדן בלאן דה בלאן, רמת הגולן 2016 
32/122 קלארו לבן, רקנאטי, ישראל 2021  
36/136 קלארו אדום, רקנאטי, ישראל 2019 

משקאות חמים

11  אספרסו 
13  אספרסו כפול 
12  מקיאטו 
14  מקיאטו כפול 
13  אמריקנו 
14  קפוצ'ינו 
14 תה 
14  מאצ'ה לאטה/ מאצ'ה לאטה קר 
18  חליטת קלארו ים תיכון 
18  חליטת קלארו מזרח  

**מנות שניתן להזמין בגרסה טבעונית תוספת בייקון — 22



Breakfast tray for two 216

Eggs any style, market vegetable salad, 

basket of baked goods, cured salmon, local 

cheeses, gazpacho, coffee, orange juice

* Substitute cocktail for your OJ  24

The most scrumptious toast in Tel Aviv 72

Ham, gouda cheese, cornflakes crust

Eggs Benedict  68

Spinach and cream, mushrooms, garlic confit  

and za'atar hollandaise sauce

Green shakshuka  68

Wild leaves, onion, yogurt, cream, feta cheese, 

challah

Red shakshuka\ sea food 68/98

Tomato and pepper sauce, cilantro, parsley, 

challah

**Claro “Sabich” 72

Fried eggplant, brown egg, vegetable latkes, 

potatoes, green tahini, tomato salsa, pita bread 

Claro niçoise 96

Seared tuna, pickeled fish, soft-boiled egg, 

potatoes, green beans 

Pickled fish 96

Herring, cured and smoked salmon, yellow tail, 

butter

**Fresh market vegetable salad 54

Feta cheese, olive oil, lemon, spicy green chili

 

Brioche chocolate 58

Chocolate coffe ganache, pecan, toffee, 

whipped cream

Cocktails

Red Sangria  46/180
Red wine syrup, homemade spices and dried 
fruits syrup, Hennesy VS, fresh orange juice 

Pimm's and seasonal fruits  42/170 
Pimm's No1, passion fruit syrup, lemon juice, 
herbs from our garden, fresh fruits
 
Morning Luna 42
Ketel One Citron vodka, passionfruit syrup, 
lemon juice, coriander, ginger ale

Patcha Matcha                                                42

Gordon's gin, mango syrup, lemon juice, 
matcha, milk )reguler/ soy/ oat(

Morning drinks

Orange Campari                                              36
Aperol spritz  36
Galipette Brut Cider                                     28

Wine

blanc de blanc, golan heights, 2016 52/252
Claro white, Recanati, Israel, 2020 32/132
Claro red, Recanati, Israel 2019 36/136 
 

Hot drinks

Espresso 11 
Double espresso 13 
Macchiato 12 
Double macchiato 14 
Americano 13 
Cappuccino 14 
Tea 14 
Matcha latte/ iced Matcha latte 14
Claro Middle East infusion 18 
Claro East infusion 18 
Alcoholic infusion 32

 ** Dishes that can be ordered in a vegan Extra bacon — 22


