
משקאות מוגזים / מיצים                                    12

מים מינרלים                                                      10
 

מים מינרלים בטעמים                                    10
 

מים מינרלים CC 750 אקווה פנה / סאן פלגרינו    23

פרייה                                                                 13

לימונענע גרוס / תפוזנענע גרוס                          22

 מיץ תפוזים / גזר / תפוח וסלק סחוט טבעי          14 
מוגש בקבוק אישי

D
R
IN
K
S

בקבוק קרלסברג / טובורג / גולדסטאר                  23

בקבוק הייניקן / קורונה / סטלה                          25

                                                            
מאלט                                                                15 

B
EER
S

 קלאסיק טוויסט                                                 32
אפרול, ג׳ין, פירות יער ומיץ לימון

ברוקן דרימס                                                      32
ווילד טרקי, קוואנטרו, פסיפלורה, מיץ לימון ויין אדום

וורמינג אפ                                                         32
קפטן מורגן, סירופ אפרסק, מיץ תפוחים, אניס וקינמון

   בולבארד מיול                                                     32
סמירנוף, מיץ לימון, פטל שחור, ג׳ינג׳ר טרי וג׳ינג׳ר ביר

C
O
C
K
TA
ILS

 פיצה בולבארד                                                         52
עגבניות שרי צלויות, בצל ירוק, זיתי קלמטה, גבינת פטה 

ופרמזן, מוגש עם פסטו בזיליקום

פיצה פריז                                                               52     
נתחי סלמון, עגבניות שרי קונפי, בצל ירוק, זיתי קלמטה, גבינת 

קממבר, פטה ופרמז’ן, מוגש עם פסטו בזיליקום

מרגריטה                                                                  48
רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה

 
יערן                                                                        48      
שמפניון פיטריות  פורטבלו,  פיטריות  עגבניות,   רוטב 

וגבינת מוצרלה
 

 תוספות לבחירה                                                         4
זיתים, בצל, פטריות, אנשובי, תירס, טונה, פלפל חריף 

 פיש אנד צ׳יפס                                                        64  
פילה דג בציפוי פריך, מוגש עם קטשופ ואיולי שום

 
פילה סלמון                                                              72      

מוגש עם ירקות מוקפצים / פטוצ׳יני ברוטב אסיאתי

     טורטליני בולבארד                                              62
טורטליני ארטישוק וגבינות, מוגש ברוטב שמנת פורצ׳יני, עגבניות 

שרי קונפי, וטוויל פרמז׳ן

רביולי גבינות                                                            58
במילוי גבינות ברוטב שמנת פטריות / רוזה / פומודורו

 ניוקי / פנה / פטוצ׳יני                                              49   
מוגש עם רוטב לבחירה: שמנת / שמנת פטריות / רוזה / 

פומודורו / ארביאטה

P
IZZA

PA
STA

FISH

 המחיר הוא בש״ח 

B o u l e v a r d

 סלט ניסואז                                                             42
לבבות חסה, עגבניות שרי, זיתי קלמטה, סלרי, שעועית ירוקה, 
פרוסות צנונית, עגבניית חממה, ביצה קשה ותפוח אדמה 

מוקפץ בחמאה ופטרוזיליה, מוגש עם רוטב ליים

סלט בריאות                                                             42   
קינואה אדומה ולבנה, תפוחי עץ ירוקים, סלר,י חמוציות, אגוזי 
מלך, גרעיני חמניה ודלעת, פטרוזיליה, בזיליקום, מוגש עם 

רוטב הדרים מתקתק

 סלט חלומי                                                              48
לבבות חסה, מלפפון, נבטים סיניים, קולפניות גזר, עגבניות שרי, 
אננס טרי וקוביות חלומי מטוגנות, מוגש עם רוטב ויניגרט הדרים

סלט יווני                                                                 42
עגבניה, מלפפון, פלפלים בצבעים, בצל סגול, גזר, צנונית, עגבניות 
שרי זיתי קלמטה, עלי פטרוזיליה, חסה ערבית, מוגש עם גבינה 

בולגרית ברוטב ליים

סלט עגבניות ומוצרלה                                              42

מבחר עגבניות שרי, בצל ירוק, בצל סגול, קרוטונים, זיתי קלמטה, 
קונפי שום, עגבניות, עלי בזיליקום, פטרוזיליה, גבינת מוצרלה 

דה באפולו מוגש עם ויניגרט וחומץ בלסמי

SA
LA
D
S

אספרסו )קצר / ארוך / כפול(                              9/11

מקיאטו )קצר / ארוך / כפול(                               9/11

 קפה הפוך                                                        14/12 
קפה נמס / נס על חלב / קפה פילטר                        11

צוללת                                                                   16
חלב חם, מקופלת שוקולד                                              

תה                                                                        10
  

קפה קר / שוקו קר                                                 16 

B
R
EA
K
FA
ST

                                        ישראלי                                                                    32
גבינה צהובה ,עגבנייה ופסטו, מוגש בלחם קסטן

בלקני                                                                      34                                                 
 פסטו, ממרח ארטישוק, גבינת פטה, פלפל קלוי וזיתי קלמטה, 

מוגש בלחם קסטן

                                                                                                                                            בייגל                                                                   28 
חמאה, גבינה צהובה ועגבנייה

טוסט לבחירה בהרכבה אישית )שאל את המלצר(

TO
A
ST

חציל אש                                                                 42    
פיקנטי, עגבניות  סלט  עם  מוגש  האש,  על  שרוף   חציל 

שמן זית, טחינה וסומק, בליווי פוקאצ׳ה ביתית

פוקאצ׳ה מתבלים                                                    22

 פוקאצ׳ה אפויה בתנור אבן, מוגשת עם מבחר מתבלים, 
שמן זית וסלסת עגבניות

מרק בצל קלאסי                                                      29

STA
R
TER
S

PA
STR
IES

קרואסון שוקולד                                                        9             

קרואסון חמאה                                                        12             

מאפה שקדים                                                            9                                  

שנק קינמון                                                               9                                                       

D
ESSER

TS

כריך סלמון אסיאתי                                                  32
סלמון צלוי בתנור בתיבול אסיאתי,פרוסות צנונית, חסה , עגבנייה 

ונבטים, מוגש בג׳בטה

  כריך ישראלי                                                            28 
גבינה צהובה, גבינת שמנת, עגבנייה, מלפפון וחסה, מוגש בג׳בטה

כריך בלקאני                                                             32    
חציל, פלפל, קישוא ובטטה קלויים, גבינת פטה ממרח פסטו, 

ממרח ארטישוק וזיתי קלמטה, מוגש בג׳בטה

  כריך סלמון מעושן                                                    32
גבינת שמנת, סלמון מעושן, עגבנייה, בצל סגול ולימון כבוש, 

מוגש בג׳בטה
 

כריך בריאות                                                            28
 ממרח ארטישוק, טופו, אבוקדו, חסה, עגבנייה ומלפפון, 

מוגש בג׳בטה

כריך טונה                                                                28
סלט טונה עגבנייה, מלפפון וחסה, מוגש בג׳בטה

D
ELI

ארוחת בוקר בולבארד יחיד/זוגי                          62/114  
2 ביצים לבחירה, מבחר גבינות, סלט ירקות שוק, אבוקדו טרי 
)בעונה(, גבינת שמנת, סלט טונה, זיתים מתובלים, סלסלת 

לחם, מיץ סחוט טרי, קפה/תה לבחירה                   

מוזלי                                                                       24 
גרנולה תוצרת בית, יוגורט ופירות העונה חתוכים

שקשוקה בולבארד                                                    49         
חצילים שרופים, שום קונפי, גבינת פטה, שמן זית, פטרוזיליה, 
מוגש עם פוקאצ׳ה, סלט ירקות שוק וטחינה )ללא עגבניות(

  שקשוקה עגבניות                                                    49  
עגבניות שרי צלויות, צ׳ילי אדום, קונפי שום, וגבינת פטה 

מעודנת מוגש עם פוקאצ׳ה, סלט ירקות שוק וטחינה

עוגת פרג                                                           23

עוגת גזר                                                            23 

עוגת שוקולד                                                     23

עוגת גבינה אפויה                                              28

כנאפה                                                             25



Espresso (short / long / double)           9/11

Macchiato (short / long / double)         9/11
 

Latte                                                     12/14

Instant Coffee / Instant Coffee  
on a Milk Base / Filter Coffee                  11
 
Submarine 
Hot milk with a Mekupelet chocolate log  16

Tea                                                            10
  
Cold Coffee / Chocolate Milk                        16

Boulevard Breakfast for One/Two       62/114 
2 eggs the way you like them, cheese selection, 
market vegetable salad, fresh avocado (in 
season), cream cheese, tuna salad, seasoned 
olives, bread basket, freshly-squeezed juice, 
and your choice of tea/coffee                                                                                          

Muesli                                                        24
Homemade granola, yogurt and chopped 
seasonal fruit                                                        

Boulevard Shakshuka                               49 
Charred eggplant, garlic confit, feta cheese, 
olive oil and parsley, served with focaccia, 
market vegetable salad and tahini (does not 
contain tomatoes)                             

Tomato Shakshuka                                    49 
Roasted cherry tomatoes, red chili, garlic confit, 
and mild feta cheese, served with focaccia, 
market vegetable salad and tahini                                                     

B
R
EA
K
FA
ST

SA
LA
D
S

Niçoise Salad                                             42
Lettuce hearts, cherry tomatoes, Kalamata  
olives, celery, green beans, radish slices, 
hothouse tomatoes, hard-boiled egg, and potato 
stir-fried in butter and parsley, served with a 
lime dressing                                

Health Salad                                              42 
Red and white quinoa, green apple, celery, 
cranberries, walnuts, sunflower and pumpkin 
seeds, parsley, and basil, served with a subtly 
sweet citrus dressing                              

Halloumi Salad                                          48 
Lettuce hearts, cucumber, beansprouts, carrot 
ribbons, cherry tomatoes, fresh pineapple, and 
cubes of fried halloumi cheese, served with  
a citrus vinaigrette                                 

Greek Salad                                               42    
Tomato, cucumber, multicolored peppers, 
red onion, carrot, radish, cherry tomatoes, 
Kalamata olives, parsley, and Romaine lettuce,  
served with Bulgarian cheese in a lime dressing                                                      

Tomato and Mozzarella Salad                    42 
Mixed cherry tomatoes, scallions, red onion, 
croutons, Kalamata olives, garlic confit, 
tomatoes, basil, parsley, and buffalo mozzarella, 
served with a vinaigrette and balsamic vinegar                                    

Israeli                                                        32 
Yellow cheese, tomato, and pesto, served on 
sandwich bread                                   

Balkan                                                       34
Pesto, artichoke spread, feta cheese, roasted 
pepper, and Kalamata olives, served on  
sandwich bread                                     

Bagel                                                         28
Butter, yellow cheese, and tomato          

Grilled sandwiches can also be custom 
ordered (please ask your waiter)

TO
A
ST

Flame-Grilled Eggplant                             42 
Charred eggplant served on a bed of piquant 
tomato salad, olive oil, tahini, and sumac, 
accompanied by the house focaccia        

Focaccia with Dips                                    22

Stone-baked focaccia with a selection of dips, 
olive oil, and tomato salsa 

Classic Onion Soup                                   29

STA
R
TER
S

PA
STR
IES

Chocolate Croissant                                    9
 

Butter Croissant                                            12

Almond Pastry                                            9

Cinnamon Swirl                                           9

Poppy Seed Cake                                  23

Carrot Cake                                           23

Chocolate Cake                                          23

Baked Cheesecake                                    28

Knafeh                                                         25

D
ESSER

TS

B o u l e v a r d

Carbonated Soft Drinks / Juice                 12

Mineral Water                                             10
 
Flavored Mineral Water                             10
 
750ml Acqua Panna / San Pellegrino 
Mineral Water                                            23
  
Perrier                                               13

Mint Lemonade / Orangeade  
with Crushed Ice                                        22
 
Freshly-Squeezed Orange / Carrot / Apple 
and Beet Juice, Served in a Personal-Size 
Bottle                                                          14

D
R
IN
K
S

Bottled Carlsberg / Tuborg / Goldstar      23

Bottled Heineken / Corona / Stella Artois    25
                                                            
Malt                                                              15

B
EER
S

Classic Twist                                              32 
Aperol, gin, berries, and lemon juice     

Broken Dreams                                           32
Wild Turkey, Cointreau, passion fruit, lemon 
juice, and red wine                               

Warming Up                                                32 
Captain Morgan, peach syrup, apple juice, 
anise and cinnamon                             

Boulevard Mule                                          32 
Smirnoff, lemon juice, blackberry, fresh 
ginger and ginger beer                         

C
O
C
K
TA
ILS

Boulevard Tortellini                                   62 
Tortellini filled with artichoke and cheeses, 
served in a creamy porcini sauce with cherry 
tomato confit and Parmesan tuile 

Cheese Ravioli                                           58 
Ravioli filled with cheese, served in a creamy 
mushroom / rose / pomodoro sauce

Gnocchi / Penne / Fettuccine                    49 
Served with your choice of sauce: cream / creamy  
mushroom / rose / pomodoro / arrabbiata

Boulevard Pizza                                          52 
Roasted cherry tomatoes, scallions, Kalamata 
olives, feta cheese, and Parmesan cheese, served 
with basil pesto                           

Paris Pizza                                                 52 
Salmon chunks, cherry tomato confit, scallions, 
Kalamata olives, Camembert cheese, feta cheese, 
and Parmesan cheese, served with basil pesto                           

Margherita                                                 48
Tomato sauce and mozzarella cheese      
 
The Forester                                              48 
Tomato sauce, portobello mushrooms, champignon 
mushrooms, and mozzarella cheese                                                        

Optional Toppings                                        4 
Olives, onion, mushrooms, anchovies, corn, tuna,  
hot pepper                                        

P
IZZA

PA
STA

Fish & Chips                                              64 
Fish fillet in a crispy coating, served with ketchup  
and garlic aioli
 
Salmon Fillet                                              72 
Served with stir-fried vegetables or fettuccine 
in an Asian sauce

FISH

Asian Salmon Sandwich                            32 
Oven-roasted salmon in Asian seasoning, radish 
slices, lettuce, tomato and sprouts, served on 
a ciabatta

Israeli Sandwich                                        28 
Yellow cheese, cream cheese, tomato, cucumber 
and lettuce served on a ciabatta

Balkan Sandwich                                       32 
Roasted eggplant, pepper, zucchini, and sweet 
potato, with feta cheese, pesto spread, artichoke 
spread, and Kalamata olives, served on a ciabatta

Smoked Salmon Sandwich                        32 
Cream cheese, smoked salmon, tomato, red 
onion, and pickled lemon, served on a ciabatta
 
Health Sandwich                                        28 
Artichoke spread, tofu, avocado, lettuce, tomato, 
and cucumber, served on a ciabatta
 
Tuna Sandwich                                           28 
Tuna salad, tomato, cucumber and lettuce, 
served on a ciabatta

D
ELI

Prices are in NIS 


