Vegan Menu
ארוחת בוקר
בוקר נטו
אומלט טבעוני עשוי מקמח עדשים ,בצל ,פטריות ,פטרוזיליה ובצל ירוק
לצד עלי גפן ,טחינה ירוקה ,פלפל קלוי ,חציל קלוי ,טאבולה ,זיתים וריבה
פרוסות לחם הבית ולחמון דגנים  /ג'בטה  /לחם ללא גלוטן
סלט קצוץ  /סלט ירוק ,מיץ טבעי סחוט וקפה
יחיד  / 63זוגית 116
שקשוקה טבעונית
כופתאות טופו וקמח עדשים ברוטב עגבניות ,ירקות קלויים (חציל ובצל)
ופטרוזיליה לצד סלט קצוץ ,טחינה ,לחמון דגנים  /לחם ללא גלוטן

56

עיקריות
שווארמה טבעונית
נתחי סייטן מוקפצים עם בצל ,כמון וכורכום מוגשים על מג'דרה גלילית
(בורגול)  /אורז בסמטי לצד סלט קצוץ בתוספת טחינה ועמבה בצד

54

אורז ירקות אסייאתי
נתחי טופו מוקפצים עם אורז בסמטי ,כרוב ,גזר ,זוקיני ,תרד ,אפונה,
בצל ירוק ,שום ,ג'ינג'ר ובזיליקום בתיבול אסייאתי ובוטנים גרוסים

54

פיצה נפוליטנה
רוטב עגבניות ,גבינה טבעונית ,פרוסות עגבניה ובזיליקום
זיתי קלמטה  /חצילים  -כל תוספת &4
פסטות

פנה  /ליגוויני

נפוליטנה
רוטב עגבניות ,שמן זית ,עגבניות שרי ובזיליקום  /בתוספת טופו
פסטו
בזיליקום ,שום ,אגוזי מלך ושמן זית בתוספת זוקיני,
עגבניות צרובות וזיתי קלמטה
סלטים

45

55 / 45

49

הסלטים מוגשים בליווי לחמון דגנים
ניתן לקבל עם לחם ללא גלוטן

בורגול +
בורגול גס ,עגבניות ,סלרי ,בצל סגול ,חמוציות ,שקדים ,נענע,
פטרוזיליה ,מיץ לימון ושמן זית על מצע חסה ועלי בייבי

54

ערבי  -קצוץ דק
מלפפונים ,עגבניות ,בצל סגול ,פטרוזיליה ,נענע ,כוסברה,
מיץ לימון ושמן זית  -בתוספת טחינה ועמבה בצד

45

טוסט  /כריך

לצד סלט ירוק  /סלט קצוץ

כריך קציצות חציל ותפוח אדמה | מוגש בג'בטה או מחמצת כפרי
עגבניות צלויות ,בצל סגול ,ארוגולה ,פלפל צ'ומה וטחינה

52

טוסט טבעוני
גבינה טבעונית ,עגבניה ,זיתי קלמטה ושמן זית

43

ללא גלוטן

המטבח מכיל מוצרי גלוטן וכל מנה עלולה להכיל שאריות גלוטן

ארוחה עסקית
₪ 39 - ₪ 74
ראשונה  +עיקרית  //במחיר המנה העיקרית

מנה ראשונה

פוטטוס  /פרחי כרובית  /עלי גפן ( 3יח') /
מסבחה שעועית שחורה /
טאבולה  /סלט קצוץ  /סלט ירוק

מנה עיקרית
עיקריות  /פסטות  /סלטים  /כריכים  /טוסטים

שתייה  -תוספת ₪ 6
מיץ טבעי סחוט  /קפה רגיל  /שתייה קלה
אלכוהול -תוספת ₪ 15
בירה  /יין
לקינוח  -תוספת ₪9
גלידה וניל אמריקאית עם תוספות  /בראוניז  /ריבוע שוקולד

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

*התמונה להמחשה בלבד

BEST
FRIENDS
FOREVER
מועדון החברים של קפה נטו
צבירת נקודות

צוברים נקודות על כל קניה! צבירת הנקודות היא בגובה  10%מערך
החשבון (לאחר הנחות והטבות) כל נקודה שווה שקל ואפשר לקנות
איתה הכל מהכל( .אפילו קפה)...

הטבת הצטרפות

עלות ההצטרפות היא ₪ 30
ואתם מקבלים מתנת הצטרפות בשווי ₪ 40
( ₪ 40מחולקים ל 4-קופונים של ,₪ 10
שניתנים למימוש בארבעה ביקורים)

הטבת יום הולדת

 20%הנחה בכל סניפי הרשת בחודש יום ההולדת
(ביקור אחד בסניף ,עד חשבון של )₪200

הטבת יום נישואין

קינוח שימתיק כל זוגיות

הטבות והפתעות

מגוון הטבות והנחות ,אירועים והפתעות,
שיגיעו אליכם בהפתעה.

מועדון הלקוחותםשלשקלפה נקטופה נטו
מועדון החברי

תוקף הכרטיס הינו לשנה | בכפוף לתקנון

SHAKE YOUR SUMMER

שייק ברזיל
אסאי ,גרנולה ,בננה וחלב

29

שייק בריאות  -טבעוני
בננה ,תמר ,גרנולה ומשקה שקדים

29

מילקשייק
וניל נוטלה

28

מילקשייק קפוצ'ינו
אספרסו וגלידה וניל

28

השייק הירוק  -טבעוני
ספירולינה ,בננה ומלון על בסיס משקה שקדים

28

בננה לוטי
שייק בננה ונוטלה על בסיס חלב

26

