
VILLA BROWN BRUNCH

Brunch is served with a selection of meze, bread, danish basket
hot drink & fresh juice

Shakshuka
Fresh tomatoes, cumin, chili peppers, garlic,

spinach, chickpeas, tahini & cilantro

Omelette
Leek herbs & mozzarella Served with radish & mustard leaves

A side of  baked potatoes & créme fraiche

Turkish Burekas
Served with boiled egg, olives, potatoes, créme 

fraiche with onion, zhug sauce & tomato

Muesli
Yogurt, reduced with orange flower water, fruit salad,

homemade granola, coconut chips & fresh mint

Green Stew
Leeks, zucchini, garlic, pickled lemon, sheep yogurt,

poached eggs on bruschettas, zatar & cilantro

Cava Cocktails

120 NIS per person

Mimosa
44 NIS

Kir Royal
46 NIS

שקשוקה
עגבניות טריות, כמון, פלפל צ׳ילי, שום, עלי תרד, גרגירי חומוס, 

טחינה ועלי כוסברה

אומלט
אומלט עשבי תיבול, כרישה ומוצרלה, מוגש עם סלט עלי חרדל 

וחזרת, תפוח אדמה אפוי וקרם פרש

בורקס טורקי
מוגש עם ביצה קשה, זיתים, תפוח אדמה, בצל עם קרם פרש, 

סחוג וגרידת עגבניות

מוזלי
יוגורט מצומצם עם מי זהר, סלט פירות, גרנולה ביתית,

 צ׳יפס קוקוס ומנטה טריה

תבשיל ירוקים
כרישה, קישוא, שום, לימון כבוש, יוגורט כבשים, ביצים עלומות 

על טוסטונים, זעתר וכוסברה

120 שקלים לסועד

וילה בראון בראנץ

הבראנץ מוגש עם מבחר מזטים, סלסלת לחמים ומאפים
שתיה חמה ומיץ טרי

קוקטלים קאווה

קיר רויאל
46 שקלים

מימוזה
44 שקלים

VAT is includedהמחירים כוללים מע״מ



VILLA BROWN' S COCKTAILS

טים ואלי
פיימוס גראוס וויסקי, בנידקטין, ביטר תפוזים,

מיץ לימון, מיי טוניק

רד פלאמי
איירשמן וויסקי, אמרטו, ביטר שוקולד,

חלבון, דבש

יא חביבי
רום מטובל, אניס, אשכוליות, מיץ לימון

פלאיה סטייל
וודקה, חלבון, קרם דה קסיס, חמוציות,

מיץ לימון, מי סוכר

ויניאליס
סאוטרן קומפורט, מליבו, קמפרי

מיץ תפוזים

בזיפרש
ג׳ין, בחורובקה, בזיליקום, חמוציות, 

לימון, סוכר, מיי טוניק

רוזי
שרטרז, וודקה, קוואנטרו, חלבון,

לימון, דבש

Tim Valley
Famous grouse, benedictine,
orange bitter, tonic water

Red Flumy
Irishman whishky, amaretto, chocolate bitter,

egg white, honey

Ya Habibi
Spiced rum, anise, grape fruit, lemon juice 

Playa Style
Vodka, egg white, créme de casis,

cranberry, lemon juice, sugar

Vinales
Southern comfort, malibu, campari,

orange juice

Basifresh
Gin, becherovka, basilicum, cranberry,

lemon, sugar, tonic water

Ruzi
Chartreuse, vodka, contreau, 

egg white, lemon, honey

הקוקטילים של וילה בראון


