BAKERY+
CHEESE BREAD

Grilled Turkey + Truffled
Cheese Toast
truffle aioli, cheese bread,
parmesan

Croissant
pain au chocolat
plain
almond

Bread Board

3.95

1.25
1.15
1.35

Feta + Falafel Flatbread

3.5

3.9

labnah sumac, feta mix, makdoos,
garden herb salad, sour pickled
radish.

4

SWEET + PANCAKE

local sider honey,
kaymak, pistachio

Buttermilk Pancakes

Foul + Hallomi

sweet cream cheese,
berry jam, berries

4.5

bean stew, fried halloumi, labneh,
chili garlic gremolata sesame bread

Middle Eastern Platter
feta crumb mix, seared olive
+ halloum mix, olives, tomato,
cucumber, baked falafel,
pita bread, foul medamas,
sauteed sujuk

Baked Greek Feta
Spanakopita

3.25

4.95

4.75

3.25

Brûlée White Choco
Pancakes
melted white choco, torched
meringue, honey comb,
maple custard

Classic Almakan
Pain Perdu

roasted turkey, mushroom, mayo
+ mustard béchamel, gruyere,
cornichons

bruleed custard soaked brioche,
salted caramel, vanilla cream,
berry jam

3

Green Basil Omelette

Wild Mushroom Scrambled 3.75

spinach, feta, mixed
green salad

Baked Mushroom Eggs + 4.25
Truffle Hummus Toast

3.25

Turkish Menemen Mini
Paratha Wraps
tomato + red pepper scrambled
egg, 3 piece paratha taco

3.5

4.9

3.95

Smoked Salmon

Avocado + Honey Yogurt
Bowl

glazed rib, toasted brioche,
hollandaise, parmesan,
poached egg

4.5

Chia Coconut + Pineapple 4.75
Pudding
Warm Oatmeal Porridge

4

4.25

5.5

4.5

almond milk, maple, pecans,
shaved dark chocolate, honey
roasted banana, agave, granola
DISCLAIMER :
traces of nuts, sesame, and gluten may
be found throughout all menu items

poached egg, hollandaise, seeded
bagel, sautéed kale

Steak + Eggs

3.5

raspberry marble, granola, frozen
pineapple, honey pollen dust, mint

poached egg, croissant, smoked
maple barbecue aioli, bacon,
truffle hollandaise, sautéed kale
4.25

Citrus Fruit + Yogurt

toasted almond + peanut, frozen
blueberries, coconut

home cured pastrami, fried eggs,
gruyere cheese, dijon mayo,
brioche bread

Late For Work

4.25
thick cut toast, aubergine chips,
guacamole, pomegranate, poached
egg, pomegranate balsamic,
and greens

greek yogurt, fresh fruits, honey
pollen, lemon honey, granola

BENEDICTS

eggs, kale pesto, mozzarella +
halloum, sundried tomato,pine nuts
4

Madame Pastrami

Mexican Guacamole

BOWL OF HEALTH
4

seared turkey, sauteed
peppers, oven roasted tomato,
spinach, avocado pesto salad,
homemade sriracha

toasted sourdough bread, avocado

Morning Flatbread

PAIN PERDU

Baked Bosnian Meat Boregi 4

Egg White Frittata

EGG

Olive Oil Eggs + Pita

3.5

boregi filled beef keema,
kashkaval cheese, greek yogurt,
chili butter, poached egg

cheese + labnah baked stuffed
pita, local salad, achaar oil, fried
pita, toasted sesame

fatayer, pesto labnah

Lahm Bajeen + Kashkaval 3.75
cheese fatayer
Baked Turkey Flatbread 4.75

4.2

choco + coconut pain perdu,
cereal crusted custard soaked
round brioche, toasted coconut,
choco truffles, coconut milk
and caramel

fried kale, creamed mushroom
sauce, truffled hummus
grilled sourdough
3.95

Shakshuka + Sujuk
flame roasted tomato, eggs,
labnah, toasted bread

pine nuts, zaatar, olives

berries, whipped agave yogurt,
honey stone roasted banana,
toasted coconut, mixed berries

warm zaatar braided brioche,
fresh burrata

Cheese + Zaatar

Gluten-Free Pancakes

4.5

Creamy Scrambled
4.25

broken chocolate sheets, shaved
chocolate, chocolate ice-cream,
chocolate maple

filo, sundried tomato, spinach,
olive tapenade, greek yogurt

Zaatar + Burrata

honey comb, tahini rahash ice-cream

Chocolate Pancakes

Cinnamon French Toast

COCO
3.75

BRUNCH

Baked Persian Fatteh Eggs 3.9
marinara aubergine confit, warm
garlic yogurt, poached eggs,
turmeric caramelized onion,
chickpeas

cinnamon sugar, melted
chocolate, ice cream, and
shaved chocolate

Pan Fried Cream + Honey 3.75
Mishaltet Bread
8

4.75

cold maple mascarpone cream,
and berries

assortment of jams, butter

Turkish Simit Bread

Kougin Amann
French Toast

"

قائمة االفطار

توست ديك الرومي واجلبنة 3.95
املشوي،

صلصة الكمأة،خبز اجلنب املشوي،
جنب بارميزان

فطرية فالفل وفتا

لبنة السماق ،مكس فتا،
مقدوس،خملل

جنب  +خبز
كرواسون
كرواسون بالكاكاو
كرواسون باللوز
تشكيلة خبز

1.15
1.25
1.35
3.9

مع تشكيلة من املربيات زبدة

خبز سميد الرتكي

4

عسل حملي ،قيمق تركي ،فستق

فول+حلوم

4.5

فول مدمس ،حلوم مقلي ،لبنة،
خلطة الفلفل والليمون،
خبز السمسم

الطبق الشرقي

8

تشكيلة جنب فيتا ،زيتون حممر +
حلوم ،زيتون ،طماطم ،خيار ،فالفل،
فول ،خبز بيتا ،نقانق

فيتا اليونانية

3.25

4.75
3.25

بيستو  +لبنة

حلم بعجني و جنب القشقوان 3.75
سندويتش الديك الرومي

ديك الرومي ،مشروم ،مايونيز ،خردل،
تشكيلة جنب

بانكيك

3.75

الكرمية احلالية ،مربى التوت،
و التوت

بانكيك الشوكوالته

4.25

شوكوالته مبشوره و شوكوالتة
اآليس كرمي ،القيقب بالشوكوالته

البانكيك اخلالية من الغلوتني 4.95
توت ،روب ،عسل ،املوزاحملمص،
جوز الهند احملمص،و تشكيله
من التوت

بانكيك الشوكالته البيضاء

فطرية املشلتت

3.95

3.75

4.75

بان بردو
بان بردو املكان الشهرية

كسرتد بريوش ،الكرمل
اململح ،كرمي الفانيال،
مربى التوت

سوجق و طماط مشوي  ،بيض مع
خبز حممص

كوكو

4.2

شوكوالتة  +جوز الهند بان
بردو ،بريوش باحلليب ،جوز
الهند احملمص ،شوكوالته،
حليب جوز الهند بالكراميل

4.75

كرميا ماسكربون وصوص
القيقب البارد

4

3

3.75
3.25

خبز البيتا حمشو باللبنة  +جنب،
فلفل االجار ،سلطة ،خبز مقلي ،زيت
السمسم

3.95

بيض خمفوق مع الطماطم و الفلفل
االحمر  3 ،قطع من تاكو بارتا

حلم بوريجي مع خبز بوسني

4

بوريجي حمشو حلم كيما ،جنب
السائل  ،روب يوناين ،زبدة الفلفل
احلار  ،بيض مسلوق

4.25

ليت فور ورك

بيض ،بيستو ،كرنب،
موزاريال  +حلوم ،طماطم جمففه،
ا لصنو بر

بيض باملشروم و توست 4.25

سلمون مدخن

لفت مقلي ،صوص املشروم
بالكرميا  ،عجينة السوردوه
املشوية مع احلمص بالكمأة

حلم الضلع +بيض

احلمص بالكمأة

باذجنان بالطماط ،روب بالثوم ،بيض
مسلوق ،بصل ،حمص ،صنوبر

3.9

سرتس فروت يوغرت

3.5

روب اليوناين ،الفواكه الطازجة،
لقاح العسل ،عسل الليمون،
غرانوال

األفوكادو  +روب العسل

4.5

اللوز احملمص  +الفول السوداين،
التوت املجمد ،جوز الهند

جوز الهند بحبوب الشيا
 +أناناس بودجن

4.75

توت ،غرانوال ،األناناس املجمد ،لقاح
العسل ،النعناع

الشوفان

4.5

حليب اللوز ،القيقب ،جوز البيقان،
الشوكوالته ،عسل املوز احملمص،
عسل،غرانوال

بندكت
بيض مسلوق ،كرواسون ،صلصة
القيقب بالباربكيو صلصة الهولنديز
بالكمأ ،حلم البيكون ،كرنب

بيض فتة االيراين

4.9

بسطرمة متبلة ،بيض مغلي،
جنب ،ديجون ،مايونيز  ،بريوش

خبز السوردوه
احملمص ،أفوكادو

مورنينق فالتربيد

3.5

مدام بسرتامي

بيض السكرمبلد

بيض زيت الزيتون +
خبز البيتا

)أطباقصحيه(

جرين بيسل

لفائف بارتا بيض املنمن
الرتكية

توست ،بطاط البذجنان
جواكمويل ،رمان ،بيض مسلوق،
دبس الرمان ،سلطة

بول أوف هيلث

سبانخ ،فيتا ،بيض ،سلطة

البيض

بيض مع فطر

بيض فرتاتا

4

حلم الديك الرومي متبل ،خلطة
الفلفل البارد ،طماطم حممصه،
سبانخ ،أفوكادو سلطة البيستو،
فلفل

الصنوبر ،زعرت ،الزيتون

عسل وقيمر،ايس كرمي الرهش

بريوش زعرت ،بوراتا طازج

جنب  +زعرت فطاير

حلو  +بانكيك

سكر بالدارسني ،شوكوالتة،
اآليس كرمي

كوجن امان فرنش توست

شوكوالته بيضاء ،مراجن ،عسل،
كسرتد بالقيقب

فيلو ،طماطم جمفف ،سبانخ،
زيتون ،روب اليوناين

زعرت  +بوراتا

3.5

سينمون فرنش توست

4.5

شكشوكة

3.5

جواكمويل املكسيكي

4.25

تنويه:

4

آثارمناملكسرات،السمسم
والغلوتنيقديتمتواجدهايف
أغلباألطباق

4.25

بيض مسلوق ،صلصة الهولنديز،
خبز ،كرنب

حلم ضلع متبل ،خبز
حممص،صلصة الهولنديز،
بارميزان ،بيض مسلوق

5.5

"
"

