


פוקצ‘ות

פוקצ‘ה ים תיכונית

פוקצ‘ה פסטו

פוקצ‘ה ירושלמית

מטבל לבחירה

24.00

33.00

35.00

שמן זית, זעתר, שום קונפי, תלוליות פסטו

עגבניות, גבינה בולגרית, שום קונפי

בטטה מקורמלת, שום קונפי, פלפל קלוי, חציל
מטוגן, שמן זית גליל, גבינת פקורינו

טחינה | חמוצים | ג. שמנת | פסטו

Mediterranean Focaccia
Pasto Focaccia

Jerusalem Focaccia

Choice of 2 sauces

Focaccia
Olive oil, za’atar, garlic confit, mound of pesto

Cherry tomatoes s, Bulgarian cheese,
garlic confit.

Caramelized sweet potato, garlic confit, roasted
peppers, fried eggplant, Galilean olive oil, pecorino cheese 

Techina | cream cheese | pesto

מאפים

קלזון יוני

קלזון 3 גבינות

קלזון פסטו

מקלות גבינה קראנץ

לחם שום עמק

רטבים לבחירה

28.00

28.00

28.00

24.00

24.00

רוטב עגבניות, גבינה צהובה
גבינה בולגרית, בצל וזיתים שחורים

רוטב עגבניות, ריקוטה, פטה ופקורינו

ממרח פסטו, בולגרית, בצל, עגבניות שרי

רוטב שמנת, גבינה צהובה ופקורינו

אלף האיים, שום, רוטב הבית

Greek Calzone

Three Cheese Calzone

Pesto Calzone

Crunchy Cheese Fingers

Garlic Bread with
Emek Cheese 
Choice of dressing

 

Baked Dishes
Tomato sauce, hard cheese, Bulgarian cheese,
onion and black olives
Tomato sauce, ricotta, feta and pecorino cheeses

Pesto spread, Bulgarian cheese, onion, and
cherry tomatoes
Cream sauce, hard cheese and pecorino

Thousand Island/ garlic/ house dressing

כריכים
כריך הדוקטור

כריך יווני

כריך מקסיקני

כריך חלומי

כריך סלמון

רוטב לבחירה

לחם לבחירה

28.00

28.00

28.00

37.00

37.00

גבינת שמנת, גבינה צהובה, ממרח פסטו, 
מלפפון חמוץ, עגבניה וחסה

גבינת שמנת, גבינה בולגרית, ממרח פסטו, 
זיתים שחורים, עגבניה וחסה

רוטב שום, טונה, בצל, מלפפון חמוץ, גמבה 
עגבניה וחסה

גבינת שמנת, גבינת חלומי מטוגנת, פסטו, 
מלפפון חמוץ, עגבניה וחסה

סלמון מעושן, גבינת שמנת, ממרח פסטו, 
זיתים קלמטה, עגבניה וחסה

אלף האיים/רוטב שום/רוטב פסטו/ווינגרט
שמן זית לימון/טחינה/חריף/רוטב הבית שלנו

מחמצת לחם לבן / מחמצת חיטה מלאה

The Doctor Sandwich

Greek Sandwich

Mexican Sandwich

Haloumi Sandwich

Salmon Sandwich

Choice of 2 dressings

Choice of bread

Sandwiches
Cream cheese, hard cheese, pesto spread
pickles, lettuce and tomato
Cream cheese, Bulgarian cheese, pesto spread,
black olives, lettuce and tomato 

Garlic sauce, tuna, onion, pickles, lettuce and tomato

Cream cheese, fried Haloumi cheese, pesto, pickle,
lettuce and tomato
Smoked salmon, cream cheese, pesto spread,
Kalamata olives, lettuce and tomato

Thousand Island /garlic/pesto/olive oil-lemon vinaigrette/
techina/ hot sauce/our house dressing

White sourdough/whole wheat sourdough

פיצה
פיצה קלאסית

תוספות לבחירה
לפיצה קלאסית 

לפיצה ללא גלוטן

אקסטרה גבינה | טונה

פיצה הדוקטור

פיצה ישראלית

פיצה בלקנית

פיצה ים תיכונית

פיצה ווג‘י

פיצה יוונית

פיצה ללא גלוטן

69.00

10.00

16.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

49.00

8.00

12.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

 גודל 20/20

26.00

2.00

5.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

40.00

זיתים ירוקים/שחורים, פטריות טריות,
בצל סגול, עגבניות, גמבה, חציל, אננס, 

פלפל חריף, תירס, גבינה בולגרית, בטטה, 
זיתים קלמטה, שום קונפי, פלפל קלוי, 

ביצה קשה

רוטב שמנת, שום קונפי ופטריות

זיתים ירוקים בצל ופטריות

חציל קלוי, בצל וגבינה בולגרית

גבינה כפולה עגבניות ופלפל חריף

זיתים ירוקים, תירס, פלפלים, 
בצל ופטריות

זיתים שחורים, עגבניות, בצל
וגבינה בולגרית

גבינה צהובה / טבעונית,
אפשרות לתוספות לבחירה

S L XL

Classic Pizza

Choice of toppings
For Classic Pizza
For Gluten-Free Pizza

Extra cheese, Tuna

The Doctor’s Pizza

Israeli Pizza

Balkan Pizza

Mediterranean Pizza

Veggie Pizza

Greek Pizza

Gluten Free Pizza

Pizza
Thin/thick crust

Green/black olives, fresh mushrooms, red onion,
tomato, red pepper, eggplant, pineapple, hot
peppers, corn, Bulgarian cheese, sweet potato,
Kalamata olives, garlic confit, cauliflower,
roasted pepper, hardboiled egg

Cream sauce, garlic confit and mushrooms

Green olives, onion and mushrooms

Roasted eggplant, onion and Bulgarian cheese

Double cheese, tomato and hot peppers

Green olives, corn, peppers, onion
and mushrooms 

Black olives, tomatoes, onion and
Bulgarian cheese 

Hard cheese/natural
Option for choice of toppings

פסטות     סוג הפסטה לבחירה פנה / פנה חיטה מלאה / פטוצ‘יני
פסטה אלפרדו

פסטה שמנת בטטה

פסטה ים תיכונית

פסטה שמנת פסטו

פסטה פיקנטית

פסטה סלסה רוזה

פסטה שמנת סלמון

תפו“א מוקרם

תוספת מוקרם

37.00

37.00

43.00

37.00

37.00

37.00

45.00

45.00

5.00

ברוטב שמנת פטריות

ברוטב שמנת בטטה ובזילקום

ברוטב פסטו, שמן זית, בצל, פטריות, 
פלפלים, עגבניות שרי וגבינה בולגרית

ברוטב שמנת ופסטו

ברוטב עגבניות ועשבי תיבול

ברוטב שמנת, עגבניות ועשבי תיבול

עגבניות שרי מטוגנות ונתחי סלמון מעושן

ברוטב שמנת ופטריות

גבינה צהובה / גבינה בולגרית / פקורינו 

Pasta Alfredo
Sweet potato
and cream pasta
Mediterranean Pasta

Pesto Cream Pasta

Spicy Pasta

Salsa Rosa Pasta

Salmon Cream Pasta

Potatoes au gratin

Au gratin toppings

 Pasta    Choice of whole penne / wheat penne / fettuccini

In mushroom cream sauce

In sweet potato cream sauce with chopped parsley

In pesto, olive oil, onion, mushrooms, peppers,
and Bulgarian cheese

In pesto and cream sauce

With tomato sauce and herbs

In cream sauce, tomatoes, and herbs

Sautéed cherry tomatoes and chunks of smoked salmon
Penne / fettuccine 

With mushroom cream sauce

Hard Cheese, Parmesan

רביולי/ניוקי

רביולי מילוי לבחירה

ניוקי

רוטב לבחירה

תוספת מוקרם 

48.00

45.00

5.00

Choice of fillings

Gnocchi

Choice of sauces

Au gratin topping

Ravioli/Gnocchi
Four cheeses/ spinach and ricotta/ sweet potato
and ricotta

Cream / mushroom cream/ pesto cream
Tomato Neapolitan / Salsa Rosa

Hard cheese/pecorino

ארבע גבינות / בטטה וריקוטה

שמנת / שמנת פטריות / שמנת פסטו / 
רוטב עגבניות נפוליטנה / סלסה רוזה

גבינה צהובה / פקורינו

כריך אומלט

30.00

30.00

30.00

30.00

אומלט עם בצל ופטריות,
גבינת שמנת עגבניה וחסה

אומלט עם בצל וגבינה בולגרית, גבינת שמנת,
ממרח פסטו, זיתים שחורים, עגבניה וחסה

אומלט עם בצל ועגבניות שרי, רוטב שום,
טונה, עגבניה וחסה

אומלט עם גבינה בולגרית, גבינת שמנת
חצילים קלויים, זיתים שחורים, עגבניה וחסה

אלף האיים/רוטב שום/רוטב פסטו/ווינגרט
שמן זית לימון/טחינה/חריף/רוטב הבית שלנו

מחמצת לחם לבן / מחמצת חיטה מלאה

The Doctor’s Omelet

Italian Omelet

Mexican Omelet

Balkan Omelet

Choice of 2 dressings

Choice of bread

Omelet Sandwich
Omelet with onion and mushrooms, cream cheese,
lettuce and tomato 

Omelet with onion, Bulgarian cheese, cream cheese,
pesto spread, mushrooms, lettuce and tomato 

Omelet with onion and cherry tomatoes, garlic 
dressing, tuna, lettuce and tomato

Omelet with Bulgarian cheese, cream cheese, 
roasted eggplant, black olives, lettuce and tomato

Thousand Island/ garlic/ pesto/ lemon-olive oil 
vinaigrette/ techina/ hot sauce/our house dressing

White sourdough/whole wheat sourdough

אומלט הדוקטור

אומלט איטלקי

אומלט מקסיקני

אומלט בלקני

רוטב לבחירה

לחם לבחירה

שקשוקה

עגבניות, פלפל, בצל, שום קונפי, בזילקום,
רוטב עגבניות, ג. בולגרית מוגש עם סלט קצוץ

עגבניות, פלפל, בצל, שום קונפי, 
 רוטב עגבניות, מוגש עם סלט קצוץ

אלף האיים/רוטב שום/רוטב פסטו/ווינגרט
שמן זית לימון/טחינה/חריף/רוטב הבית שלנו

מחמצת לחם לבן / מחמצת חיטה מלאה

Shakshuka
Tomatoes, peppers, onion, garlic confit, basil, tomato
sauce, Bulgarian cheese. Served with a chopped salad.

Tomatoes, peppers, onion, garlic confit, 
tomato sauce, Served with a chopped salad.

Thousand Island/ garlic/pesto/ lemon-olive oil vinaigrette/
techina/ hot sauce/ our house dressing

White sourdough/whole wheat sourdough

44.00

44.00

שקשוקה בלקנית

שקשוקה קלאסית

2 רטבים לבחירה

לחם לבחירה

Balkan Shakshuka

Classic Shakshuka

Choice of 2 dressings

Choice of bread

27.00

27.00

27.00

37.00

27.00

2.00

רוטב עגבניות, גבינה צהובה, גבינת שמנת,
בצל סגול, זיתים ירוקים ופטריות

רוטב עגבניות, גבינה בולגרית,
חצילים וזיתים שחורים

רוטב עגבניות, פלפל חריף,נתחי טונה, בצל

גבינת חלומי, גבינת שמנת, ממרח פסטו
וזיתים שחורים

רוטב עגבניות, גבינה צהובה ותוספות* 

זיתים ירוקים, זיתים שחורים, זיתים קלמטה, 
פטריות טריות, בצל סגול, עגבניות, גמבה, 

פלפל חריף, פלפל קלוי, תירס, חצילים, בטטה, 
שום קנופי, טונה, ביצה קשה, גבינה בולגרית, 

אקסטרה גבינה, גבינת שמנת

באגט /  מחמצת חיטה מלאה

The Doctor’s Toast

Balkan Toast

Mexican Toast

Haloumi Toast

Classic Toast 

Choice of Toppings 
*Three free toppings
Classic toast only

Served with your
choice of bread

Toasted Sandwiches
Tomato sauce, hard cheese, cream cheese, red onion,
green olives and mushrooms

Tomato sauce, Bulgarian cheese, eggplant, 
black olives

Tomato sauce, hot peppers, tuna chunks, and onion

Haloumi cheese, cream cheese, pesto spread,
and black olives

Tomato sauce, hard cheese, and toppings*

Green olives, black olives, Kalamata olives, fresh
mushrooms, red onion, hot peppers,, tomato, red 
pepper, roasted pepper, corn, eggplant, sweet potato,
garlic confit, tuna, hardboiled egg, Bulgarian cheese, 
extra cheese, cream cheese

Baguette, bagel, whole wheat sourdough bread

טוסטים

טוסט הדוקטור

טוסט בלקני

טוסט מקסיקני

טוסט חלומי

טוסט קלאסי

תוספות לבחירה
*שלושה תוספות חינם

לטוסט קלאסי בלבד

מוגשים בלחם
לבחירה



פוקצ‘ות

פוקצ‘ה ים תיכונית

פוקצ‘ה פסטו

פוקצ‘ה ירושלמית

מטבל לבחירה

24.00

33.00

35.00

שמן זית, זעתר, שום קונפי, תלוליות פסטו

עגבניות, גבינה בולגרית, שום קונפי

בטטה מקורמלת, שום קונפי, פלפל קלוי, חציל
מטוגן, שמן זית גליל, גבינת פקורינו

טחינה | חמוצים | ג. שמנת | פסטו

Mediterranean Focaccia
Pasto Focaccia

Jerusalem Focaccia

Choice of 2 sauces

Focaccia
Olive oil, za’atar, garlic confit, mound of pesto

Cherry tomatoes s, Bulgarian cheese,
garlic confit.

Caramelized sweet potato, garlic confit, roasted
peppers, fried eggplant, Galilean olive oil, pecorino cheese 

Techina | cream cheese | pesto

מאפים

קלזון יוני

קלזון 3 גבינות

קלזון פסטו

מקלות גבינה קראנץ

לחם שום עמק

רטבים לבחירה

28.00

28.00

28.00

24.00

24.00

רוטב עגבניות, גבינה צהובה
גבינה בולגרית, בצל וזיתים שחורים

רוטב עגבניות, ריקוטה, פטה ופקורינו

ממרח פסטו, בולגרית, בצל, עגבניות שרי

רוטב שמנת, גבינה צהובה ופקורינו

אלף האיים, שום, רוטב הבית

Greek Calzone

Three Cheese Calzone

Pesto Calzone

Crunchy Cheese Fingers

Garlic Bread with
Emek Cheese 
Choice of dressing

 

Baked Dishes
Tomato sauce, hard cheese, Bulgarian cheese,
onion and black olives
Tomato sauce, ricotta, feta and pecorino cheeses

Pesto spread, Bulgarian cheese, onion, and
cherry tomatoes
Cream sauce, hard cheese and pecorino

Thousand Island/ garlic/ house dressing

כריכים
כריך הדוקטור

כריך יווני

כריך מקסיקני

כריך חלומי

כריך סלמון

רוטב לבחירה

לחם לבחירה

28.00

28.00

28.00

37.00

37.00

גבינת שמנת, גבינה צהובה, ממרח פסטו, 
מלפפון חמוץ, עגבניה וחסה

גבינת שמנת, גבינה בולגרית, ממרח פסטו, 
זיתים שחורים, עגבניה וחסה

רוטב שום, טונה, בצל, מלפפון חמוץ, גמבה 
עגבניה וחסה

גבינת שמנת, גבינת חלומי מטוגנת, פסטו, 
מלפפון חמוץ, עגבניה וחסה

סלמון מעושן, גבינת שמנת, ממרח פסטו, 
זיתים קלמטה, עגבניה וחסה

אלף האיים/רוטב שום/רוטב פסטו/ווינגרט
שמן זית לימון/טחינה/חריף/רוטב הבית שלנו

מחמצת לחם לבן / מחמצת חיטה מלאה

The Doctor Sandwich

Greek Sandwich

Mexican Sandwich

Haloumi Sandwich

Salmon Sandwich

Choice of 2 dressings

Choice of bread

Sandwiches
Cream cheese, hard cheese, pesto spread
pickles, lettuce and tomato
Cream cheese, Bulgarian cheese, pesto spread,
black olives, lettuce and tomato 

Garlic sauce, tuna, onion, pickles, lettuce and tomato

Cream cheese, fried Haloumi cheese, pesto, pickle,
lettuce and tomato
Smoked salmon, cream cheese, pesto spread,
Kalamata olives, lettuce and tomato

Thousand Island /garlic/pesto/olive oil-lemon vinaigrette/
techina/ hot sauce/our house dressing

White sourdough/whole wheat sourdough

פיצה
פיצה קלאסית

תוספות לבחירה
לפיצה קלאסית 

לפיצה ללא גלוטן

אקסטרה גבינה | טונה

פיצה הדוקטור

פיצה ישראלית

פיצה בלקנית

פיצה ים תיכונית

פיצה ווג‘י

פיצה יוונית

פיצה ללא גלוטן

69.00

10.00

16.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

49.00

8.00

12.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

 גודל 20/20

26.00

2.00

5.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

40.00

זיתים ירוקים/שחורים, פטריות טריות,
בצל סגול, עגבניות, גמבה, חציל, אננס, 

פלפל חריף, תירס, גבינה בולגרית, בטטה, 
זיתים קלמטה, שום קונפי, פלפל קלוי, 

ביצה קשה

רוטב שמנת, שום קונפי ופטריות

זיתים ירוקים בצל ופטריות

חציל קלוי, בצל וגבינה בולגרית

גבינה כפולה עגבניות ופלפל חריף

זיתים ירוקים, תירס, פלפלים, 
בצל ופטריות

זיתים שחורים, עגבניות, בצל
וגבינה בולגרית

גבינה צהובה / טבעונית,
אפשרות לתוספות לבחירה

S L XL

Classic Pizza

Choice of toppings
For Classic Pizza
For Gluten-Free Pizza

Extra cheese, Tuna

The Doctor’s Pizza

Israeli Pizza

Balkan Pizza

Mediterranean Pizza

Veggie Pizza

Greek Pizza

Gluten Free Pizza

Pizza
Thin/thick crust

Green/black olives, fresh mushrooms, red onion,
tomato, red pepper, eggplant, pineapple, hot
peppers, corn, Bulgarian cheese, sweet potato,
Kalamata olives, garlic confit, cauliflower,
roasted pepper, hardboiled egg

Cream sauce, garlic confit and mushrooms

Green olives, onion and mushrooms

Roasted eggplant, onion and Bulgarian cheese

Double cheese, tomato and hot peppers

Green olives, corn, peppers, onion
and mushrooms 

Black olives, tomatoes, onion and
Bulgarian cheese 

Hard cheese/natural
Option for choice of toppings

פסטות     סוג הפסטה לבחירה פנה / פנה חיטה מלאה / פטוצ‘יני
פסטה אלפרדו

פסטה שמנת בטטה

פסטה ים תיכונית

פסטה שמנת פסטו

פסטה פיקנטית

פסטה סלסה רוזה

פסטה שמנת סלמון

תפו“א מוקרם

תוספת מוקרם

37.00

37.00

43.00

37.00

37.00

37.00

45.00

45.00

5.00

ברוטב שמנת פטריות

ברוטב שמנת בטטה ובזילקום

ברוטב פסטו, שמן זית, בצל, פטריות, 
פלפלים, עגבניות שרי וגבינה בולגרית

ברוטב שמנת ופסטו

ברוטב עגבניות ועשבי תיבול

ברוטב שמנת, עגבניות ועשבי תיבול

עגבניות שרי מטוגנות ונתחי סלמון מעושן

ברוטב שמנת ופטריות

גבינה צהובה / גבינה בולגרית / פקורינו 

Pasta Alfredo
Sweet potato
and cream pasta
Mediterranean Pasta

Pesto Cream Pasta

Spicy Pasta

Salsa Rosa Pasta

Salmon Cream Pasta

Potatoes au gratin

Au gratin toppings

 Pasta    Choice of whole penne / wheat penne / fettuccini

In mushroom cream sauce

In sweet potato cream sauce with chopped parsley

In pesto, olive oil, onion, mushrooms, peppers,
and Bulgarian cheese

In pesto and cream sauce

With tomato sauce and herbs

In cream sauce, tomatoes, and herbs

Sautéed cherry tomatoes and chunks of smoked salmon
Penne / fettuccine 

With mushroom cream sauce

Hard Cheese, Parmesan

רביולי/ניוקי

רביולי מילוי לבחירה

ניוקי

רוטב לבחירה

תוספת מוקרם 

48.00

45.00

5.00

Choice of fillings

Gnocchi

Choice of sauces

Au gratin topping

Ravioli/Gnocchi
Four cheeses/ spinach and ricotta/ sweet potato
and ricotta

Cream / mushroom cream/ pesto cream
Tomato Neapolitan / Salsa Rosa

Hard cheese/pecorino

ארבע גבינות / בטטה וריקוטה

שמנת / שמנת פטריות / שמנת פסטו / 
רוטב עגבניות נפוליטנה / סלסה רוזה

גבינה צהובה / פקורינו

כריך אומלט

30.00

30.00

30.00

30.00

אומלט עם בצל ופטריות,
גבינת שמנת עגבניה וחסה

אומלט עם בצל וגבינה בולגרית, גבינת שמנת,
ממרח פסטו, זיתים שחורים, עגבניה וחסה

אומלט עם בצל ועגבניות שרי, רוטב שום,
טונה, עגבניה וחסה

אומלט עם גבינה בולגרית, גבינת שמנת
חצילים קלויים, זיתים שחורים, עגבניה וחסה

אלף האיים/רוטב שום/רוטב פסטו/ווינגרט
שמן זית לימון/טחינה/חריף/רוטב הבית שלנו

מחמצת לחם לבן / מחמצת חיטה מלאה

The Doctor’s Omelet

Italian Omelet

Mexican Omelet

Balkan Omelet

Choice of 2 dressings

Choice of bread

Omelet Sandwich
Omelet with onion and mushrooms, cream cheese,
lettuce and tomato 

Omelet with onion, Bulgarian cheese, cream cheese,
pesto spread, mushrooms, lettuce and tomato 

Omelet with onion and cherry tomatoes, garlic 
dressing, tuna, lettuce and tomato

Omelet with Bulgarian cheese, cream cheese, 
roasted eggplant, black olives, lettuce and tomato

Thousand Island/ garlic/ pesto/ lemon-olive oil 
vinaigrette/ techina/ hot sauce/our house dressing

White sourdough/whole wheat sourdough

אומלט הדוקטור

אומלט איטלקי

אומלט מקסיקני

אומלט בלקני

רוטב לבחירה

לחם לבחירה

שקשוקה

עגבניות, פלפל, בצל, שום קונפי, בזילקום,
רוטב עגבניות, ג. בולגרית מוגש עם סלט קצוץ

עגבניות, פלפל, בצל, שום קונפי, 
 רוטב עגבניות, מוגש עם סלט קצוץ

אלף האיים/רוטב שום/רוטב פסטו/ווינגרט
שמן זית לימון/טחינה/חריף/רוטב הבית שלנו

מחמצת לחם לבן / מחמצת חיטה מלאה

Shakshuka
Tomatoes, peppers, onion, garlic confit, basil, tomato
sauce, Bulgarian cheese. Served with a chopped salad.

Tomatoes, peppers, onion, garlic confit, 
tomato sauce, Served with a chopped salad.

Thousand Island/ garlic/pesto/ lemon-olive oil vinaigrette/
techina/ hot sauce/ our house dressing

White sourdough/whole wheat sourdough

44.00

44.00

שקשוקה בלקנית

שקשוקה קלאסית

2 רטבים לבחירה

לחם לבחירה

Balkan Shakshuka

Classic Shakshuka

Choice of 2 dressings

Choice of bread

27.00

27.00

27.00

37.00

27.00

2.00

רוטב עגבניות, גבינה צהובה, גבינת שמנת,
בצל סגול, זיתים ירוקים ופטריות

רוטב עגבניות, גבינה בולגרית,
חצילים וזיתים שחורים

רוטב עגבניות, פלפל חריף,נתחי טונה, בצל

גבינת חלומי, גבינת שמנת, ממרח פסטו
וזיתים שחורים

רוטב עגבניות, גבינה צהובה ותוספות* 

זיתים ירוקים, זיתים שחורים, זיתים קלמטה, 
פטריות טריות, בצל סגול, עגבניות, גמבה, 

פלפל חריף, פלפל קלוי, תירס, חצילים, בטטה, 
שום קנופי, טונה, ביצה קשה, גבינה בולגרית, 

אקסטרה גבינה, גבינת שמנת

באגט /  מחמצת חיטה מלאה

The Doctor’s Toast

Balkan Toast

Mexican Toast

Haloumi Toast

Classic Toast 

Choice of Toppings 
*Three free toppings
Classic toast only

Served with your
choice of bread

Toasted Sandwiches
Tomato sauce, hard cheese, cream cheese, red onion,
green olives and mushrooms

Tomato sauce, Bulgarian cheese, eggplant, 
black olives

Tomato sauce, hot peppers, tuna chunks, and onion

Haloumi cheese, cream cheese, pesto spread,
and black olives

Tomato sauce, hard cheese, and toppings*

Green olives, black olives, Kalamata olives, fresh
mushrooms, red onion, hot peppers,, tomato, red 
pepper, roasted pepper, corn, eggplant, sweet potato,
garlic confit, tuna, hardboiled egg, Bulgarian cheese, 
extra cheese, cream cheese

Baguette, bagel, whole wheat sourdough bread

טוסטים

טוסט הדוקטור

טוסט בלקני

טוסט מקסיקני

טוסט חלומי

טוסט קלאסי

תוספות לבחירה
*שלושה תוספות חינם

לטוסט קלאסי בלבד

מוגשים בלחם
לבחירה


