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 בושוויק הוא מקום בילוי, בר-קפה-מסעדה מבית היוצר של קבוצת ״אימפריאל״ 

 השוכן בלובי של מלון ״פאבריק״, מלון חדש מקבוצת מלונות אטלס, 

 ברחוב נחלת בנימין בלב תל–אביב

 Hang Out ,בושוויק מציע חוויה חדשה ואורבנית 

 המקום פעיל לאורך כל שעות היממה, באופן דינמי:

 קפה וארוחת בוקר

ארוחת צהרים 

 ארוחת ערב ודרינקים

 

Bushwick
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בושוויק היא שכונת מעמד הפועלים בצפון ברוקלין

היסטורית, בושוויק היתה שכונה של מהגרים גרמניים ומכאן שמה

"Boswijck" = little town in the woods 

במאה העשרים הגיעו אליה מהגרים היספניים רבים

 ובשנים האחרונות, עברה השכונה ג׳נטרפיקציה, בדומה לשאר חלקי ברוקלין

היום, בושוויק היא היפסטרית, לוהטת וטרנדית.

Bushwick
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 בושוויק משכה אליה בשנים האחרונות אמנים צעירים 

שחיפשו מקום לא יקר לחיות וליצור בו. בעקבותיהם באו הגלריות, הברים, המסעדות 

 ובתי הקפה האופנתיים, אך גם כרישי הנדל״ן שהבינו את הפוטנציאל.

Bushwick



Manhattan is like Beverly Hills. 
And the soul of New York has moved to Brooklyn, 
where everything new and exciting seems to be.

A l e c  B a l d w i n



קהל יעד
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 צעירים תל אביביים בגילאי 20-40 
 ״יושבי בתי קפה״, בליינים, יחידים וקבוצות 

 קהל עסקי, פרילנסרים, ועובדי האיזור
)בעיקר בשעות היום( 

תיירים בכל הגילאים, יחידים, זוגות וקבוצות קטנות 

אורחי המלון

קהל היעד



ערכי מותג
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ערכי מותג

Simple - Basic

Craft

Eclectic

Straitforward

Free

Modern

Young

Lively

Inviting

Old School

International

Vibrant

Manual

Nuance

Natural

Casual

Professional

Comprehensive

Urban

Profound

Loose
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ערכי מותג
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אישיות מותג

Bushwick

Casual

Eclectic Urban



שורת מיצוב
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שורת מיצוב Tag Line - אפשרויות

Kitchen - Bar - Café

Eat - Sip - Drink

Coffee till Cocktail

Café & Bar

Before Hours / After Hours
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שורת מיצוב Tag Line - אפשרויות
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השראה וקונספט
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השראה - שכונת בושוויק, ברוקלין
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קונספט ורעיונות מרכזיים

URBAN MARKS | CITY TEXTURES | טקסטורות אורבניות
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URBAN MARKS | CITY TEXTURES | טקסטורות אורבניות

 המרחב העירוני הוא מרחב של התרחשות. הוא חי, נושם, דינמי ומשתנה ללא הרף
 הוא רנדומלי, חופשי ו״פתוח״ - כל אחד יכול להשתתף בו ולשנות אותו

 העיר היא מרחב של סימנים וחותמות ייחודיות 



לוגו ושפה גרפית
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השראה

Nyc Street Signs
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Urban Typography 

השראה
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Graffiti (Wall Writing, Stencil, Tagging)

השראה
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השראה

City Maps, Urban Borders
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השראה

Urban Layout
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צבעוניות
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C:70  M:65  Y:65  K:70

C:55  M:45  Y:45  K:10

C:30  M:90  Y:100  K:35

C:0  M:83  Y:23  K:0

C:6  M:30  Y:0  K:0

C:0  M:12  Y:22  K:0

C:7  M:8  Y:16  K:0

BLACK

צבעי מותג



לוגו
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עיצוב לוגו - בריף עיצובי

+
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עיצוב לוגו - בריף עיצובי

טקסטורות ואופי קו של גרפיטי / ספריי שלט רחוב טיפוסי קלאסי

+



Jan 2018Bushwick Brand Design

עיצוב לוגו - תהליך 

בידוד וחילוץ ״פונט״ משלט רחוב טיפוסי
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עיצוב לוגו - תהליך 

סידור ריווחים, הכנת ״סטנסיל״ והוספת טקסטורות רחוב
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עיצוב לוגו - תהליך 

״רעש״ מודגש באדום

סידור ריווחים, הכנת ״סטנסיל״ והוספת טקסטורות רחוב
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״רעש״ וטקסטורה

עיצוב לוגו - תהליך 
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״רעש״ וטקסטורה

עיצוב לוגו - תהליך 
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לוגו - מופע ראשי כולל טאג ליין
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שפה גרפית



פטרנים, טקסטורות ומשטחים
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Urban Textures 
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Urban Textures 
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Urban Textures 



34 Nachalat Binyamin St. Tel Aviv — Fabric Hotel 
נחלת בנימין 34, תל אביב — מלון פאבריק
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City Map
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City Map
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Tone of Voice
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 טון דיבור 

מרחב אורבני פתוח / מסר דינמי, משתנה

 אופן הפנייה של המותג בושוויק וסגנון ה״דיבור״ הינו המשך ישיר 

של קונספט המרחב האורבני ה״פתוח״, בו לכל אחד ישנה ההזדמנות לשנות ולהשפיע.

וכך, רעיון הדינמיות של העיר - בה כל מסר טקסטואלי או ויזואלי יכול לקבל פרשנות 

)במחי ״קישקוש״ אחד( - בא לידי ביטוי. כלומר, קיימים מספר רבדים של העברת מסר, 

 וקיימת גם האפשרות להעברת מסרים חתרניים / הומוריסטיים / ביקורתיים, 

או דואליים באופן קליל וקז׳ואלי.

Tone of voice
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טיפוגרפיה וגופני מותג
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גופני מותג

Headlines and lead 
messege can be lighter

 אפשר גם בעברית אם יש
צורך במקרים מסוימים

Small and long texts, important stuff 
like menu descrioptions. 

SECONDARY HEADS  
& EDDITIONAL TEXTS

 כותרות משנה בעברית 
וטקסט מלווה

 טקסטים קטנים וארוכים, כמו למשל 
פירוט מנות בתפריט.
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34 Nachalat Binyamin St. Tel Aviv — Fabric Hotel 
נחלת בנימין 34, תל אביב — מלון פאבריק

34 Nachalat Binyamin St. Tel Aviv — Fabric Hotel 
נחלת בנימין 34, תל אביב — מלון פאבריק

ON ALL 
COCKTAILSFRESH COFFEE & GREAT 

SANDWICHES EVERY 
MORNING.





























House Bellini אפרסק טרי, סנט ג'רמיין, יין מבעבע
Mint Breeze מינט ג׳ולפ עם לימון פרסי

APEROL SPRITZ אפרול בננה שפריץ עם ביטר
 Bloody Mary וודקה בלוודר, טבסקו ומיץ עגבניות 

Nitro אפרסק טרי, סנט ג'רמיין, יין מבעבע
 mimosa  שמפניה, מיץ תפוזים סחוט וסודה 

 Other Name רום, ביטרז, ליים וסירופ תותים ביתי
 LOVE BAMBA אפרסק טרי, סנט ג'רמיין, יין מבעבע 

 watermelon dream סירופ מלון ביתי, בקרדי וביטרז 
 bloody Mary וודקה בלוודר, טבסקו ומיץ עגבניות 

Hibiscus cup סירופ היביסקוס, סודה ושערה מראשו של ביבי
watermelon dream אפרסק טרי, סנט ג'רמיין, ועוד משהו

             שעות שמחות
 ימים א׳-ה׳ 11:00-19:00 

ימי שישי ושבת 17:00-19:00 

cocktail

קוקטיילים

לא כהיל

גינס מחבית 300 מ"לבירות
סטלה חבית 300 מ"ל

 בקבוק טייבה אדמונית
בקבוק ברו דוג פאנק

בקבוק בלו מון

46 

44 

46 

51 

42 

44 

48 

48

46 

44 

46 

51

26 

28 

31 

33 

33

18 

20

32 

32 

31 

30% off Cocktails, Beers & Wine

till

 ברוסקטה עם אבוקדו וביצה חצי רכה 
 ברוסקטה עם מטיאס, רליש וצנונית

 ברוסקטה עם חלומי טבעונית וריבת חצילים
 ברוסקטה בריסקט מעושן

 סלט עדשים וקיטניות מונבטות עם עגבניה לחה וירוקים 
 סלט ירוק

 סלט קולורבי ושומר צלוי עם גבינת המאירי 
סלט בוניטו מעושן 

 סנדוויץ' קורנביף עם חרדל חריף
 בייגל סלמון עם מקושקשת ובוטרגו

 קראוסון ברווז מפורק
 קרפצ'יו שייטל עם סלט עשבים וקייל מטוגן 

 נאגטס עוף עם איולי סרירצ'ה
 שיפודי שייטל בפלפל שחור ושרוויל

ברד פודינג 

מיט בולז על קרם פרמז'ן
 פסטה עם קרם קשיו וירוקים 

המבורגר קלאסי עם צ'יפס כמהין ופרמז'ן
 שייטל מוקפץ על קרם שעועית לימה

 צלחת רוסטביף עם צ'ימיצ'ורי ומוחמצים

מגדל פנקייק עם בננה מקורמלת 

 46אוכל

44 

46 

51 

42 

44 

48 

52 

39 

39 

29 

36 

42 

45 

35 

45 

45 

46 

65 

61 
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 צמחוני

טבעוני

coffee

הקפה שלנו מיוצר ע״י 
 BeanZ Cafe - מחוואים 

מרחבי העולם ישירות 
אליכם

קפה

תה

ליד 
הקפה

 נייטרו קופי
 אספרסו פרדו 

 אספרסו / כפול
 מקיאטו/ כפול 

 קפוצ'ינו 
 אמריקנו 

 פרנץ׳ פרס
 פור אוור

16 

16 

9/11 

10/12 

12 

11 

16 

22

16 

16 

18

14 

24 

24 

26 

24

תה עם פירוט קצר
תה נענע אורגני

תה מפנק עם פירות

קראוסון
עוגת גבינה ותותים

פאי נקטרינות
ברולה סמי פרודו

עוגת שוקולד
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till

 ברוסקטה עם אבוקדו וביצה חצי רכה 
 ברוסקטה עם מטיאס, רליש וצנונית

 ברוסקטה עם חלומי טבעונית וריבת חצילים
 ברוסקטה בריסקט מעושן

 סלט עדשים וקיטניות מונבטות עם עגבניה לחה וירוקים 
 סלט ירוק

 סלט קולורבי ושומר צלוי עם גבינת המאירי 
סלט בוניטו מעושן 

 סנדוויץ' קורנביף עם חרדל חריף
 בייגל סלמון עם מקושקשת ובוטרגו

 קראוסון ברווז מפורק
 קרפצ'יו שייטל עם סלט עשבים וקייל מטוגן 

 נאגטס עוף עם איולי סרירצ'ה
 שיפודי שייטל בפלפל שחור ושרוויל

ברד פודינג 

מיט בולז על קרם פרמז'ן
 פסטה עם קרם קשיו וירוקים 

המבורגר קלאסי עם צ'יפס כמהין ופרמז'ן
 שייטל מוקפץ על קרם שעועית לימה

 צלחת רוסטביף עם צ'ימיצ'ורי ומוחמצים

מגדל פנקייק עם בננה מקורמלת 

 46אוכל

44 

46 

51 

42 

44 

48 

52 

39 

39 

29 

36 

42 

45 

35 

45 

45 

46 

65 

61 

38

 צמחוני

טבעוני

coffee

הקפה שלנו מיוצר ע״י 
 BeanZ Cafe - מחוואים 

מרחבי העולם ישירות 
אליכם

קפה

תה

ליד 
הקפה

 נייטרו קופי
 אספרסו פרדו 

 אספרסו / כפול
 מקיאטו/ כפול 

 קפוצ'ינו 
 אמריקנו 

 פרנץ׳ פרס
 פור אוור

16 

16 

9/11 

10/12 

12 

11 

16 

22

16 

16 

18

14 

24 

24 

26 

24

תה עם פירוט קצר
תה נענע אורגני

תה מפנק עם פירות

קראוסון
עוגת גבינה ותותים

פאי נקטרינות
ברולה סמי פרודו

עוגת שוקולד

תפריט מצב רגיל

 נייר עבה או קרטון + הדפסת נייר בהדבקה
טקסטורות מתחלפות

נייר + למינציה מט להגנה מפני נוזלים 20 ס״מ

מ
ס״

 3

 4 עמודים לתפריט )מדורגים(
 כאשר העמוד האחרון )יינות( זהה בגודלו 

לעמוד הקוקטיילים

 עץ מלא כהה + לוגו בצריבת לייזר + שני ברגים
פריקים לתפיסת הדפים

May 2018Bushwick

מ
ס״

 3
1

















אומלט/ ביצת עין/ מקושקשת
פיטריות/ בצל/ עגבניות

Omelette/ Sunny side up/ Scrambled eggs
Optional add-ons: mushrooms/ onions/ tomatoes 

98 NIS

מקושקשת עשירה 
 בריוש צלוי, פרמז'ן מגורד, ברזאולה/ביצי סלמון

Rich Scrambled eggs
 toasted brioche, grated parmesan, bresaola / salmon caviar

 דלעת צלויה 
תרד, קייל, ערמונים, קרם פרש 

Roasted pumpkin
spinach, kale, chestnuts, Crème fraîche 

וואפל בלגי
קצפת, קרם קוקוס, פירות העונה

Belgian waffle
whipped cream, coconut caramel, seasonal fruits

בופה חופשי, קפה מבית BeanZ  ומנה אישית לבחירה 
Free buffet, BeanZ coffee and individual dishthe

fridays

 Cocktail by Drink.It
 

5/3 Martini 
דריי מרטיני על חמישה סוגי ג'ין, וורמוט, שרי, זית ממולא בגבינה כחולה

Dry martini based on five types of gin, vermouth, sherry, blue cheese stuffed olives
54

 
Italians do it bitter

אמארו, וורמוט, לימון, ג'ינג'ר ביר, עשבים
Amaro, vermouth, lemon, ginger beer, herbs

48

 Amaro Perfetto
בלנד של כמה סוגי אמארו, וורמוט, יין מחוזק

Blend of different amari, vermouth, fortified wine 
48

Smoky B. 
וויסקי, וורמוט, מרטיני ביטר בהשרייה של תה לאפסנג סוצ'ונג

 Bourbon, sweet vermouth, martini bitter infused with lapsang tea
52

Piemonte sicilia
וורמוט יבש, וורמוט מתוק, שרי מתוק, אבסינט

Dry vermouth, sweet vermouth, sweet sherry, absinthe
48

4 friends at the bar
ג'ין, לימון, סירופ בוטנים, קאווה

 Gin, lemon, peanuts syrup, cava
48

Calm, smily,
lights the room

"There is no point
to samba if it doesn't

make you smile"

LIGHT HEARTED

Alma Guillermoprieto

HOW WELL DO YOU HOW WELL DO YOU 
KNOW Your MAN?KNOW Your MAN?

















דקורציה





Iamanamerican 
amaniacmarine 
maceiranianma 
aminamanicera 
craniaiammean 
a c a n i n e a r a i mn 
imamaninarace





you do 

not get 

another 

chance.  

life is 

not a  

nintendo 

ga me.


















