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ללא גלוטןאפשרות למנה טבעונית מנה טבעונית

כשר



ישראלי
חביתה, עגבניה, מלפפון, חסה, זיתי קלמטה, גבינת שמנת 

18/29וחמאה

כריכים
 הכריכים מוגשים בלחמון בריאות או ג'בטה /

 לחם מחמצת כפרי
תוספת סלט ירוק - 10 ₪

39
פילה סלמון - מוגש בלחם קסטן לבן / דגנים

נתחי פילה סלמון מעושן, גבינת שמנת, חסה, עגבניה, בצל סגול וצלפים

19/29
טונה

סלט טונה, חסה, עגבניה, מלפפון, פטרוזיליה ושמן זית

17/29
סלט ביצים

סלט ביצים, מלפפון חמוץ, חסה ונבטים

19/29
יווני

גבינה בולגרית עם זעתר, פלפלים קלויים, ארוגולה, זיתי קלמטה ושמן זית

36
רומאי - מוגש בלחם קסטן לבן / דגנים

גבינת מוצרלה, עגבניה, בזיליקום ופסטו מוגש בלחם קסטן

בגדדי  
18/29ביצה קשה, חציל קלוי, עגבניה, מלפפון, פטרוזיליה, בצל סגול וטחינה ירוקה

טונה
נתחי טונה, ביצה קשה, בצל סגול, עגבניות שרי, פלפל אדום, 

39מלפפון, זיתי קלמטה, חסה, מיץ לימון ושמן זית

39

יווני - חתוך גס
 גבינה בולגרית, עגבניות, מלפפונים, פלפל אדום, בצל סגול, 

זיתי קלמטה, מיץ לימון ושמן זית אורגנו

15 מנת לחם בליווי חמאה וריבה

מוגשים בליווי לחם מחמצת כפריסלטים

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

39פטרוזיליה, מיץ לימון ושמן זית על מצע חסה ועלי בייבי

גדול רגיל

חמים ומיוחדים

תוספות - בולגרית, טונה - 4 &
תוספת סלט ירוק- 10 ₪

טוסט  בית  הטוסט מוגש בלחם לבן/ דגנים
גבינה צהובה, עגבניה, זיתי קלמטה וחמאה

28

36

פיצה נפוליטנה 
רוטב עגבניות, גבינות מוצרלה ופרמז'ן, פרוסות עגבניה ובזיליקום

תוספות - בולגרית / זיתי קלמטה / טונה / ביצה קשה / 
פטריות שמפניון / תירס - כל תוספת 4&

טוסטים ופיצות

18 אייס קפה נטו
על בסיס אספרסו וחלב )ממותק(

17 אייס אבטיח )בעונה(

20 אייס מוקה נטו
על בסיס אספרסו, חלב וקרם נוטלה

קר כקרח

 קלים, קרים וטבעיים

14 שוקו קר

14 אמריקנו קר
אספרסו על מים

17 קפה קר
אספרסו על חלב מוקצף )לא ממותק(

17 מיץ טבעי סחוט  
מיץ תפוזים / גזר

11 / 8משקאות קלים / סודה

14לימונדה

ניתן לקבל עם:  חלב  1% /  משקה סויה    קפה  בית

גדול רגיל

כפול קצר

1315אספרסו מוקה  אספרסו עם קרם נוטלה

13טרייסטינו  אספרסו, מעט חלב וקציפת חלב 10

12קפוצ'ון

12מקיאטו  אספרסו מוכתם בקציפת חלב 10

11אספרסו 9

1619מקופלת על קפוצ'ינו
1518מוקהצ'ינו  קפה עם קרם נוטלה

1316קפוצ'ינו
16לאטה מקיאטו

1214אמריקנו
1012טורקי

קפה רגיל וחצי כריך

קפה גדול וחצי כריך

קפה קר / מיץ תפוזים וחצי כריך

28

30

32

בלחם מחמצת כפריקפה וחצי כריך

1417מקופלת על חלב

17צ'אי הודי על בסיס חלב

15סיידר חם

15קנקן חליטה במבחר טעמים

10תה קלאסי

17סחלב מסורתי  מי ורדים, קוקוס, בוטנים וקינמון 14

17סחלב על אספרסו 15

17סחלב מוקה עם אספרסו וקרם נוטלה 15

16שוקו חם 12

אפשרות למנה טבעונית מנה טבעונית



קפה רגיל ומאפה  20    קפה גדול ומאפה  23    קפה קר ומאפה  25

עוגה בחושה / מאפה שמרים / קרואסון  14 

בורקסון גבינה מלוחה  16
 ביצה קשה, עגבניה ומלפפון חמוץ - תוספת 4 

קפה ומאפה

מאפים   קינוחים   

מאפים מתוקים
14חמאה / שוקולד / שקדים / קינמון

מאפים מלוחים
16דניש גבינות, תרד / בורקסון גבינה

14סטיק אפוי מלוח 

14עוגה בחושה

14עוגת שמרים

13צלחת עוגיות )5 עוגיות(

12מיני פאדג' )3 יח'(

7אלפחורס גדול

5כדור שוקולד / מעמול

פאי תפוחים
בצק פריך במילוי תפוחים מקורמלים

30מוגש עם קצפת

בר אגוזים
עוגת מוס שוקולד חלב על בסיס ביסקוויט,
30אגוזי לוז בציפוי שוקולד חלב ושברי אגוזים

בראוניז שוקולד
14שוקולד מריר ואגוזי מלך

5בוריקיטס קטן

גבינה פירורים
30קרם גבינה על בסיס בצק פריך ופירורים אפויים 

19אקלר עם נגיעות קצפת

ריבוע שוקולד
15שוקולד מריר וחלב, ביסקוויטים, קקאו ושבבי קוקוס

עוגת שוקולד אפויה בציפוי שוקולד מריר ושבבי אגוזי לוז מסוכרים
30מוגש עם קצפת 

פאדג' שוקולד )ללא קמח(

קצפת בתוספת 10 ₪


