
מרק    בית
מבחר מרקים מפנקים בליווי לחמון דגנים 36&



פולנטה פונגי
פטריות שמפיניון ושימג'י על פולנטה תירס, 

24פרמז'ן ובצל ירוק

מוסר ים      
פילה מוסר ים צרוב עם קונפי שום, פטריות שימג'י 

75וחמאת עגבניות על מצע פירה

תבשיל חיטה מלאה ועדשים שחורות 
ירקות שורש )גזר ובצל(, קישואים, פטריות שמפיניון,

תמר מג'הול, שקדים, בזיליקום, בצל ירוק, פטרוזיליה, שום 
44וג'ינגר. מוגש עם סלט ירוק / סלט קצוץ בצד

פילה בורי 
פילה בורי על מצע זוקיני, בוקצ'וי, בצל סגול, 

75זיתי קלמטה, מיץ לימון ושמן זית

קפה נטו מזמינה אתכם ליהנות 
ממנות חדשות ומומלצות

SO SPECIAL

קרם חציל
עם גבינת עיזים, סלסה של תמר מג'הול ושקדים

22לצד טורטיה

קוקטייל הוגו
30תמצית פרחי סמבוק, קאווה, סודה, עלי נענע ולימון

ראשונות

עיקריות

סלמון בורגר
מוגש עם חסה, עגבנייה, בצל סגול

59ומיונז בזיליקום לימוני בליווי פוטטוס

סלט קיסר     
נתח פילה סלמון מעושן, קוביות בטטה אפויות, 

עגבניות שרי, קרוטונים, בצל סגול
52וקרעי חסה ברוטב אנשובי צרפתי

סלט חלומי     
נתחי גבינת חלומי מוקפצים עם פסטו ופטריות שמפיניון, 

עגבניות, עגבניות שרי, בצל סגול, בזיליקום, 
52פלפל ירוק חריף וחסה ברוטב שמן זית, אורגנו ומיץ לימון

כריך מקרל מעושן     
מוגש בג'בטה / מחמצת כפרי בתוספת סלט ירוק / סלט קצוץ

נתחי מקרל מעושן, פלחי תפוח אדמה, עגבניה,
52בצל סגול ומיונז



מוגשת בימים א'-ה' בין השעות 12:00-17:00
 לא כולל חגים ומועדים 

מנה ראשונה
מרק קטן / מסבחה שעועית שחורה / טאבולה 

עלי גפן )3 יח'( / פוטטוס /  סלט קצוץ / סלט ירוק

מנה עיקרית
עיקריות / פסטות / סלטים / כריכים / טוסטים

ראשונה + עיקרית  //  במחיר המנה העיקרית 

ארוחה עסקית
&39 - &75

אלכוהול- תוספת 15 ₪
בירה / יין

שתייה - תוספת 6 ₪  
מיץ טבעי סחוט / קפה רגיל / שתייה קלה 

לקינוח - תוספת ₪9
גלידה וניל אמריקאית עם תוספות / בראוניז



אייס קפה נטו ופקאן סיני מסוכר
אייס פקאן

26

אספרסו וגלידה וניל
מילקשייק קפוצ'ינו

28

שייק בננה ונוטלה על בסיס חלב
בננה לוטי

24

ספירולינה, בננה ומלון על בסיס משקה שקדים
השייק הירוק

28

גלידה וניל אמריקאית ואייס יוגורט תות
תותי פרוטי

15

קפה נטו מזמינים אתכם ליהנות  
מסדרת שייקים חדשה ומרעננת במיוחד! 

SHAKE 
IT UP


