
LA PETIT-DÉJEUNER
בוקר בליון

בוקר יחיד
שתי ביצים טריות עם תוספות לבחירה: 

בצל/פיטריות/עישבי תיבול/פטה/מוצרלה
סלט לבחירה: ירקות קצוץ/סלט ירוק

מוגש עם סלסלת לחמים, חמאה 
וקונפיטורת הבית, גבינת שמנת, ממרח 

גוואקמולה, סלט טונה במיונז, סלסלת 
עגבניות, טחינה לבנה, ממרח חציל מעושן, 

קוביות פטה  ומוזלי בריאות אישי

מיץ סחוט לבחירה: תפוזים / לימונדה/
גזר / תפוגזר/ אשכולית אדומה

שתייה חמה לבחירה                        

שדרוגים לארוחות הבוקר הקלאסיות שלנו:

בוקר ספרדי
אומלט עם פלפל קלוי. חתיכות תפו”א, 

בצל, עישבי תיבול וגבינות משק 
בתוספת 6 ש”ח

בוקר של טבחים
ביצי עין, ציפס דק וגבינת פטה מגורדת

בתוספת 6 ש”ח

בוקר טבעוני
פריטטה בטטה טבעוני

מוגש עם ממרח פלפלים, ממרח 
גוואקמולה, סלסת עגבניות ביתי

בשמן זית, ממרח חציל מעושן
בטחינה, פלפלים קלויים ובלסמי

ופסטו בזיליקום
סלט ולחם לבחירה

שתייה טבעית וחמה

65

68

בוקר זוגי       
שתי ביצים טריות עם תוספות לבחירה: 

בצל/פיטריות/עישבי תיבול/פטה/מוצרלה
שני סלטים לבחירה: ירקות קצוץ/סלט ירוק

מוגש עם: סלסלת לחמים, חמאה 
וקונפיטורת הבית, גבינת שמנת, ממרח 

גוואקמולה, סלט טונה במיונז, ממרח 
פלפלים קלויים, טחינה לבנה, קוביות פטה, 

סלסלת עגבניות ביתית בשמן זית, ממרח 
חציל מעושן, טפנד זיתים, לבנה בקר בשמן 

דואה ומוזלי בריאות זוגי

עם פעמיים מיץ סחוט לבחירה: תפוזים / 
לימונדה/ גזר / תפוגזר/ אשכולית אדומה

ופעמיים שתייה חמה לבחירה                        

שקשוקות
שקשוקה רגילה/פיקנטית

רוטב שקשוקה מעגבניות טריות,
שתי ביצים ועשבי תיבול                

שקשוקה בלקנית
רוטב שקשוקה מעגבניות טריות,

שתי ביצים עשבי תיבול, חצילים ופטה      

שקשוקה קפרזה
רוטב שקשוקה מעגבניות טריות, 

שתי ביצים מוצרלה ועלי בזיליקום

הערות:
הגדלת שתייה חמה לגדול/מאג   

הגדלת שתייה חמה לענק
אייס קפה

לימונענע גרוס
תוספת חביתה

תוספת סלמון לארוחת בוקר

116

49

52

52

4
6
8
8

18
18

בקפה ליון אנחנו מזמינים אתכם למסע לחיים הטובים, לקפה טוב, לאוכל מעולה ולחברה טובה.
כאן אספנו עבורכם את כל מה שטוב וטעים במטבח הצרפתי והעולמי בואו לגלות בכל פעם מחדש

עולם של טעם והנאה, בכל שעה ביום...

קפה ליון גן העיר / קפה ליון סטאר סנטר / קפה ליון יבנה / קפה ליון ביג פאשן / ליון אקספרס - אסותא
טל. 
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PETIT-DÉJEUNERS

קצת אחרת
ביצים בנוסח בנדיקט

שלוש ביצים עלומות/עין מונחות
על בריוש קלוי ורוטב הולנדייז

בליווי סלט ירוק   

תוספת סלמון מעושן 18
תוספת תרד בשמנת  12   

פיצה בוקר
בצק פוקאצ׳ה, רוטב שקשוקה , חצילים, גבינת 

פטה, ביצי עין, טחינה ועשבי תיבול

בוקר בריאות   
שתי ביצים עלומות מונחות על לחם שיפון 

אגוזים וצימוקים, פרוסות עגבנייה, פסטו 
בזיליקום וגבינה צפתית 5%

מוגש לצד סלט ירוק

מוזלי
יוגורט 4%, זרעי צ’יה, פירות העונה,

גרנולה וסילאן

סנדביץ’ קרואסון
על בסיס הקרואסון המפורסם של לה ליונז

מוגש עם סלט ירוק

קרואסון פלפלים
פסטו בזיליקום, פלפלים קלויים,

קוביות פטה וזיתי קלמטה

קרואסון ליון
סלמון מעושן, בצל ירוק, ביצה עלומה ורוטב 

הולנדייז

קרואסון חביתה צרפתית
חביתה, גבינה צהובה ורוטב הולנדייז

קרואסון פיטריות
קרואסון פתוח, בצל ופיטריות מוקפצות 

בחמאה ושמנת וביצת עין

קרואסון קממבר
גבינת קממבר, עלי רוקט, עגבנייה

ורוטב בלסמי

48

42

41

34

32

38

34

38

38

בוקר בקטנה
דיל קפה ומאפה

מגוון מאפי בוקר טריים
עם קפה לבחירה

הגדלת קפה 3 ש״ח

דיל כריכון וקפה
מוגש עד השעה 12:00

לבחירה מתוך:

כריכון חביתה: עם גבינת שמנת, חסה ועגבנייה 

כריכון פלפלים ופטה: פסטו בזיליקום, 
פלפלים קלויים, קוביות פטה וזיתי קלמטה

כריכון סביח: טחינה לבנה , חציל מטוגן
וביצה קשה

כריכון טונה: אריסה, סלט טונה, זיתי קלמטה 
וביצה קשה

22

26

מאפי בוקר
הקרואסונים המפורסמים שלנו:

קרואסון חמאה
קרואסון שוקולד
קרואסון שקדים

שנק קינמון
מאפה גבינה

14
14
16

16
16
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ילדים / עד גיל 12
פיצהל׳ה

פיצה אפויה בתנור אבן, עם גבינה
ורוטב עגבניות שילדים אוהבים 

28 

פסטה׳לה הנסיך הקטן
פנה ברוטב עגבניות קלאסי 

28 

פטיט טוסט
טוסט בקסטן , גבינה צהובה ,קטשופ וירקות 

חתוכים בצד
28 

בוקר של אלופים
מקושקשת, גבינת שמנת, גבינה צהובה,

ירקות חתוכים, לחמנייה ושוקו 
31 

MANGEZ 
BIEN,
RIEZ 
SOUVENT,
AIMEZ 
BEAUCOUP

MANGEZ 
BIEN,
RIEZ 
SOUVENT,
AIMEZ 
BEAUCOUP



MANGERלאכול בליון
À LYON

לאכול בליון

ראשונות
לחם הבית

פוקאצ’ת עישבי תיבול, עם מטבלי הבית

מרק היום בעונה, עם לחם טרי

צ׳יפס דק בליווי מיונז וקטשופ

פולנטה ופטריות
קרם תירס בחמאה ושמנת מוגש עם 

פיטריות מוקפצות בפסטו, שקדים
קלויים ופרמזן

חציל בפנקו
מוגש בליווי מלפפונים, בצל ירוק,

טחינה לבנה וכוסברה

ברוסקטת עיזים
פסטו בזיליקום, פלפלים קלויים

ומדליוני גבינת עיזים, מוגש על צנימים
לצד סלט ירוק

קסדייה גבינות וירקות
טורטייה פריכה במילוי של תערובת 

גבינות, חציל קלוי, פסטו, פלפל קלוי 
מוגש לצד סלט ירוק ומטבלי הבית

ריזוטו פטריות ופרמז׳ן
אורז איטלקי , בצל, פיטריות, בזיליקום, 

שמנת , פרמזן ועישבי תיבול

ארנצ׳יני פיטריות
כדורי ראגו פיטריות וגבינות,

עם סלט עלים ולבנה דרוזית בשמן דואה

בטטה ופונדו
מקלוני בטטה פריכים מוגשים

לצד פונדו גבינות חם

ברוסקטת סלמון
לחם מוצנם, איולי שום, סביצ׳ה סלומון 

ועישבי תיבול מוגש לצד סלט ירוק 

סלט שוק
מבחר ירקות טריים ישר מהשוק לצלחת, 

בתיבול שמן זית ולימון

22

26

26

42

36

41

42

44

39

38

49

28

עיקריות
קיש אישי לבחירה

מוגש לצד סלט ירוק
קיש פיטריות / קיש בטטה / קיש בצל

קיש היום )שאל את המלצר(

נודלס ירקות
איטריות ביצים מוקפצות עם ירקות

ורוטב פאד׳ תאי תאילנדי

תפו”א מוקרם
תפו”א אפוי ברוטב עשיר של פיטריות

טריות ושמנת, מוקרם בגבינת מוצרלה

סלמון אלה רומנה
קוביות סלמון פריכות בציפוי קמח תירס 

מוקפצות יחד עם ראגו פיטריות טריות, 
רוטב שמנת, ניוקי, עשבי תיבול וקרוטונים

פילה לברק
לברק צלוי בפלנצ’ה, מוגש עם אורז/ 

צ׳יפס דק, סלט ולחם לבחירה

סלמון בעגבניות
פילה סלמון צלוי ברוטב של עגבניות

טריות, שום, בצל ועישבי תיבול,
מוגש עם אורז/ צ׳יפס דק,

סלט ולחם לבחירה

סלמון בשמנת
פילה סלמון צלוי ברוטב שמנת, שום 

ועישבי תיבול, מוגש מוגש לצד סלט ולחם 
תוספת לבחירה : אורז/ צ׳יפס דק   

פסטות
פנה/פטוצ’יני

רביולים: גבינות/בטטה

47

46

42

68

89

86

86

48

56

פיצות

פיצת הבית
עם מגוון תוספות לבחירה

48
פיצה ביאנקה

רוטב שמנת, תרד, פיטריות ומוצרלה
52

פיצת גינה )טבעוני(
ממרח פסטו בזיליקום, עלי רוקט, פלפלים 

קלויים, עגבניות מיובשות וקוביות חציל
52

פיצה ליון
מוצרלה, ביצי עין והולנדייז

54
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רטבים:
אלפרדו.

פיטריות טריות, בזיליקום, שום ושמנת

שמנת בטטה.
בטטה אפוייה, שום, שקדים קלויים,

בזיליקום ושמנת

נפוליטנה.
רוטב מעגבניות תמר, שום ובזיליקום

אוברג’ין.
רוטב עגבניות, קוביות חצילים ופטה מגורדת

סיציליאני.
חצילים, עגבניות שרי, שום, זיתי קלמטה,

רוטב עגבניות ומוצרלה טרייה

פרומעז׳.
רוטב עגבניות, שום, מדליוני גבינת

עיזים ובזיליקום

שמנת סלמון. בתוספת תשלום של 18 ש”ח
רוטב שמנת עשיר עם פרוסות סלמון מעושן תוספת סלמון 18 ש״ח



כריכים
כל הכריכים מוגשים בלחם לבן/דגנים/ללא 

גלוטן ומגיעים לצד סלט ירוק

כריך אומלט. אומלט, גבינת שמנת, ממרח 
פלפל קלוי, חסה, עגבניה ובצל סגול

כריך טוניסאי. ממרח אריסה, לימון כבוש, 
נתחי טונה, תפוא, ביצה קשה וזיתי קלמטה

כריך סלמון. גבינת שמנת, סלמון מעושן, 
חסה ובצל סגול

כריך בריאות. גבינה צפתית 5% , חצילים, 
חסה, עגבניה, פסטו בזיליקום ובצל

כריך קממבר. עלי רוקט, פסטו בזיליקום, 
עגבניה, קממבר מותכת ורוטב בלסמי

כריך חלומי. גבינת שמנת, פסטו בזיליקום, 
חסה, עגבניה, מלפפון חמוץ ופרוסות 

חלומי צלוייה

כריך פועלים. קציצות ירק ועדשים, טחינה 
ומלפפון ירוק 

סופלקי סויה. נתחי סויה מוקפצים עם 
בצל ופיטריות בתערובת תבליני הבית, 

מגולגלים בתוך לאפה דקיקה
עם טחינה לבנה

טוסטים
הטוסטים מוגשים בבייגל/קסטן לבן/קסטן 

דגנים ולצד סלט ירקות

קרוק מסייה. גבינה צהובה,
סלמון מעושן וחמאה

קרוק מאדאם. גבינה צהובה, סלמון מעושן, 
חמאה וביצה עלומה/עין מעל

טוסט גבינה. גבינה צהובה ועגבניה

טוסט טונה. גבינה צהובה, פלפל קלוי,
זיתי קלמטה ונתחי טונה

טוסט פטה. גבינה צהובה, עגבניה, בצל, 
פטה, זעתר וזיתי קלמטה

טוסט ליון. גבינה צהובה, פיטריות ובצל 
מוקפצים בחמאה וביצה קשה

42

47

56

45

52

49

52

52

49

51

39

48

48

49

סלטים
כל הסלטים מגיעים בליווי לחם לבן/דגנים

סלט פטה. חסה, מלפפון, עגבניות שרי, 
בצל סגול, פלפלים בצבעים, זיתי קלמטה, 

קוביות פטה בתיבול שמן זית,
לימון וזעתר

סלט חלומי. חסה, מלפפון, עגבניות שרי, 
בצל סגול, כרוב סגול, גזר, מיני קיטניות, 

קוביות חלומי בציפוי פריך,
עם רוטב ויניגרט

סלט שמפיניון. חסה , מלפפון, עגבניות 
שרי, בצל סגול, פלפלים קלויים, עגבניות 
מיובשות וזיתי קלמטה, מתובל בויניגרט, 
מיני קיטניות ופיטריות טריות מוקפצות 

בחמאה, שום, יין לבן ועישבי תיבול

סלט קריספי ניוקי. חסה, מלפפון, שרי, 
בצל סגול, גזר, בולגרית מגורדת, ויניגרט 

הדרים, ניוקי מוקפץ בצ’ילי מתוק
ועשבי תיבול

סלט טונה ניסואז. נתחי טונה, תפוא פריך, 
מלפפון חמוץ וביצה קשה, מונח על סלט 

של עלי חסה, מלפפון, שרי, פלפלים 
בצבעים  ובצל סגול

בתיבול שמן זית ולימון

סלט קינואה עירקי. קינואה ציבעונית, 
בצל סגול, עגבניות שרי, קוביות חציל, 

פטרוזליה, ביצה קשה וטחינה לבנה, 
בתיבול שמן זית ולימון

סלט סלמון צרוב.  חסה, מלפפון, עגבניות 
שרי, בצל סגול וצנונית, מתובל בשמן זית 

ולימון, נתחי סלמון מוקפצים עם פלפלים 
ובצל ואיולי שום

סלט קממבר. עלי רוקט, חסה ערבית, 
מלפפון, עגבניות שרי, סלקים צלויים, 

פרוסות קממבר, פקאנים מסוכרים, תפוח 
גרנד סמית, מתובל בויניגרט 

56

63

62

56

58

56

67

64

SALADS
& SAND
WICHES

כריכים וסלטיםכריכים וסלטים



שתייה

LA VIE 
EST TROP 
COURTE 
POUR BOIRE
DU MAUVAIS 
VIN

שתייה חמה

אספרסו קצר / ארוך / כפול          
אמריקנו קצר / גבוה

הפוך קטן / גדול
מאג / ענק

קפה פילטר / פילטר נטול                                                                 
קפה שחור

מקיאטו / מקיאטו כפול      
מנה של אספרסו

עם קצף של חלב      
נס קפה מים / חלב                  

שוקו חם / קר                                                                                                                                
קפוצ’ינו - הפוך עם קצפת  

נסצ’ינו - נס עם קצפת
שוקוצ’ינו - שוקו

עם קצפת

המיוחדים של ליון

צ’אי לאטה
תה תבלינים עשיר מוקצף 

עם חלב חם  
סיידר תפוחים צלול

סיידר חם, חתיכות תפוח 
עץ ומקל קינמון  

סחלב חם/סחלב פיסטוק
סחלב בסגנון ים תיכוני עדין 

בתוספת  בוטנים, קוקוס 
וקינמון  

קופיקולד
חלב קר, אספרסו, קרח 

כתוש וקצף של חלב  
פרפוצ’ינו

כדור וניל, מנה של אספרסו, 
נגיעה  של קצפת טרייה 

ומקל קינמון  
שוקו נוגט

חלב מוקצף יחד עם נוגט, 
קרמל  ושוקולד חלב 

מעולה   
שוקו טראפלס

משקה קקאו חם בשילוב 
שוקולד מעולה

11\9\9
13\11
15\12
17\15

14
10

11\9

15\13
15
18
18

18

18

18

18

18

19

19

19

תה וחליטות

תה נענע / לימון
תה ירוק                                                                                                                       

חליטת תה ירוק
לימונית ולואיזה

חליטת תה ‘הגן של סבתא’    
תפוזים, פטל, תות וענבים

חליטת תה ‘ליד האח’
תפוחים, שקדים, וניל 

וקינמון
חליטת תה פירות יער  

תפוחים, ורדי בר ואוכמניות

מיצים

תפוזים - סחוט במקום
לימונדה

לימונענע 
אשכולית אדומה

מיץ גזר - סחוט במקום

שתייה קלה

קוקה-קולה / דיאט
ZERO קוקה-קולה

 / ZERO ספרייט / ספרייט
פאנטה

קינלי סודה
ָרַרֶלה מינרלים ֵפּ
מוגזים טבעיים

פיוז-טי
נביעות מים מינרלים

נביעות+ בטעמים-תפוח/
אפרסק/ענבים

פריגת משקה קל 
אשכוליות/ענבים/מנגו
מאלטי- בירה שחורה

סיידר צלול
ביטר לימון / מי טוניק/ 

פרייה
סודה בטעמים:

אשכוליות אדומה/תפוח

11
13

18

18

18

18

18
16
16
16
18

13

13
10

12
13
10

13

11
18
13

13

12

יין

מרלו )אדום(
קברנה )אדום(

ריזלינג )לבן(
שרדונה )לבן(

בירות

סומרסבי / סיידר
תפוחים 4.5%

קרלסברג בקבוק
סטלה ארטואה

לף בראון בקבוק
גינס בקבוק

קורונה
בקס/היינקן

גולדסטאר
מכבי

אלכוהול

אבסולוט/פינלנדיה
פסטיס
עראק

ג׳וני ווקר בלאק

משקה אנרגיה

31/105
31/105

30/95
30/95

24
24
27
28
31
28
26
24
24

28
26
23
45

19

משקאות קיץ

אייס קפה
אייס פקאן

לימונענע גרוס
מילקשייק

במבחר טעמים

19
21
19

26

יוגה תמר, קינמון, טחינה גולמית, צימוקים, גרנולה ודבש על בסיס יוגורט 

קרנצ’יס תות, בננה, מנגו, פקאן סיני על בסיס יוגורט 

היער הסגול תות, אוכמניות, דובדבן, דומדמניות וסילאן על בסיס יוגורט

פרוזן יוגורט תות, פקאן סיני, מקופלת על בסיס יוגורט 

סיישל מנגו מאיה ופסיפלורה על בסיס תפוזים/מים/חלב 

פיג׳י תות ואוכמניות שחורות על בסיס מים/ תפוזים/ חלב 

29 

29 

29

29 

28 

28 

האייסים שלנו


