
Vegan Menu

49

פסטו
בזיליקום, שום, אגוזי מלך ושמן זית בתוספת זוקיני, 

עגבניות צרובות וזיתי קלמטה

55 / 45
נפוליטנה  

רוטב עגבניות, שמן זית, עגבניות שרי ובזיליקום / בתוספת טופו

פסטות  פנה / ליגוויני

אורז ירקות אסייאתי       
נתחי טופו מוקפצים עם אורז בסמטי, כרוב, גזר, זוקיני, תרד, אפונה, 

54בצל ירוק, שום, ג'ינג'ר ובזיליקום בתיבול אסייאתי ובוטנים גרוסים

45
פיצה נפוליטנה

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

שווארמה טבעונית 
נתחי סייטן מוקפצים עם בצל, כמון וכורכום מוגשים על מג'דרה גלילית

54)בורגול( / אורז בסמטי לצד סלט קצוץ בתוספת טחינה ועמבה בצד

תבשיל כפרי
חיטה מלאה, עדשים שחורות, ירקות שורש )גזר ובצל(, קישואים, פטריות שמפניון, תמר מג'הול, 

45שקדים, בזיליקום, בצל ירוק, פטרוזיליה, שום וג'ינג'ר מוגש עם סלט ירוק / סלט קצוץ בצד

עיקריות

בוקר נטו
אומלט טבעוני עשוי מקמח עדשים, בצל, פטריות, פטרוזיליה ובצל ירוק לצד

עגבניות מתובלות, טחינה ירוקה, פלפל קלוי, חציל קלוי, טאבולה, זיתים וריבה
 פרוסות לחם הבית ולחמון דגנים / ג'בטה / לחם ללא גלוטן 

יחיד 63 / זוגית 116סלט קצוץ / סלט ירוק, מיץ טבעי סחוט וקפה

שקשוקה טבעונית 
כופתאות טופו וקמח עדשים ברוטב עגבניות, ירקות קלויים )חציל ובצל( 

56ופטרוזיליה לצד סלט קצוץ, טחינה, לחמון דגנים / לחם ללא גלוטן 

ארוחת בוקר  

בורגול +
בורגול גס, עגבניות, סלרי, בצל סגול, חמוציות, שקדים, נענע, 

54פטרוזיליה, מיץ לימון ושמן זית על מצע חסה ועלי בייבי

45

ערבי - קצוץ דק 
מלפפונים, עגבניות, בצל סגול, פטרוזיליה, נענע, כוסברה, 

מיץ לימון ושמן זית - בתוספת טחינה ועמבה בצד

טוסט טבעוני  
43גבינה טבעונית, עגבניה, זיתי קלמטה ושמן זית

לצד סלט ירוק / סלט קצוץטוסט 

הסלטים מוגשים בליווי לחמון דגניםסלטים
ניתן לקבל עם לחם ללא גלוטן 

המטבח מכיל מוצרי גלוטן וכל מנה עלולה להכיל שאריות גלוטן  ללא גלוטן

41

שווארמה בלאפה   
נתחי סייטן מוקפצים עם בצל, כמון וכורכום מוגשים בלאפה עם טחינה, 

עגבניות מתובלות, מלפפון חמוץ ופטרוזיליה בתוספת סלט קצוץ / סלט ירוק



כל כך הרבה 
תאריכים חשובים,

לך תזכור...

אם זה יום-הולדת, 
יום גיבוש בעבודה,
 אירוע משפחתי 

או סתם כי יום חמישי,
קפה נטו שמחה להגיש לכם 

מגשי אירוח מפנקים
כדי שתהיו מוכנים לכל אירוע!

מגשי האירוח של קפה נטו

לפרטים, הצעות מחיר והזמנות פנו למנהל הסניף



מנה ראשונה
מסבחה שעועית שחורה / טאבולה / 

מג'דרה גלילית / פוטטוס / סלט קצוץ / סלט ירוק

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

ראשונה + עיקרית  //  במחיר המנה העיקרית 

ארוחה עסקית
₪ 39 - ₪ 74

אלכוהול- תוספת 15 ₪
בירה / יין

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

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

מנה עיקרית
עיקריות / פסטות / סלטים / כריכים / טוסטים



SHAKE YOUR SUMMER
שייק ברזיל

29אסאי, גרנולה, בננה וחלב

29
שייק בריאות - טבעוני 

בננה, תמר, גרנולה ומשקה שקדים

28
מילקשייק

וניל עם דובדבן אמרנה / וניל וקרם שוקולד אגוזים

28
מילקשייק קפוצ'ינו
אספרסו וגלידה וניל

28
השייק הירוק - טבעוני 

ספירולינה, בננה ומלון על בסיס משקה שקדים

26
בננה לוטי

שייק בננה וקרם שוקולד אגוזים על בסיס חלב


