
עסקיות

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

כריך טונה / כריך יווני / כריך ישראלי / סלט יווני 
סלט ערבי / פסטה ברוטב שמנת / רוזה / נפוליטנה / פסטו 

שתייה קלה לבחירה

עסקית 49 &

מנה ראשונה לבחירה
עיקרית לבחירה: סלט נתחי טונה

סלט עדשים שחורות / סינייה ירקות
כריך עוף או טופו / כריך רוסטביף אנטריקוט 

שתייה קלה לבחירה

 עסקית 59 &

מנה ראשונה לבחירה
עיקרית לבחירה: המבורגר / חזה עוף / אורז עם נתחי עוף או טופו / 

פסטה שמנת סלמון / אורז ירקות אסייתי 
סלט נתחי עוף או טופו / סלט קיסר / פילה סלמון ) בתוספת 15 & ( 

שתייה קלה לבחירה

 עסקית 69 &

מנה ראשונה לבחירה: פוטטוס / פרחי כרובית
מסבחה שעועית שחורה / טאבולה / סלט קצוץ / 

סלט ירוק

שתייה קלה לבחירה: מוגזים / מים / לימונדה
תוספת מיץ סחוט 4&



מועדון החברים של קפה נטו

BEST 
FRIENDS
FOREVER

תוקף הכרטיס הינו לשנה | בכפוף לתקנון

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 ₪

)40 ₪ מחולקים 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.

אנחנו מאמינים שחברות היא יותר מכוס קפה, 
חברות היא ערך עליון. הצטרפו למועדון החברים של קפה נטו 

ותיהנו מ :



תה הוא משקה נהדר, גם מיץ טבעי סחוט, ואין על שוט
מחמם של אלכוהול, אבל האהבה האמיתית שלנו היא קפה.

קפה משובח, מרגש וריחני, קפה שמאתגר את כל הבלוטות, קפה 
בטמפרטורה הנכונה ובמרקם המדויק. קפה שהוא רק שלנו.

בקיצור, קפה טעים.

המסע של פולי הקפה שלנו מתחיל בשלוש יבשות:
אפריקה, דרום אמריקה ואסיה

הפולים מקולומביה
איכותיים הודות לקרקע 

הוולקנית העשירה והגבוהה
עד 1,800 מטרים

מעל פני הים.

הפולים מאתיופיה 
גדלים במזרח אפריקה ונותנים 

לנו את הפירותיות ובישום 
הפרחים העדין בניחוח הקפה.

הפולים ההודים
גדלים בקרבה לצמחי תבלין 

כמו הל וקינמון שנותנים 
לקפה פיקנטיות עדינה 

וארומה נעימה.

הבריסטות שלנו
עוברים הדרכה מיוחדת ואימונים מפרכים

)כולל תחרות סחיבת שקי פולים...(
כדי שאתם תקבלו את כוס הקפה
האיכותית ביותר. גם אם היא תה...

תערובת הקפה של קפה נטו
נוצרה לאחר חודשים ארוכים של 
נסיונות וטעימות כדי להגיע לטעם,
גוף, וארומה מדויקים ככל האפשר

מבחן 
הטעם

חדי החושים ומאותגרי הבלוטות יזהו עץ ארז, לימון, אפרסק, 
קרמל, שקדים, ואגוזי לוז קלויים, בשילוב ריחני של אדמה 

לחה, קש, תפוח וקיילה

WE 
LOVE
COFFEE

קליית הקפה
עורכת כ-25 דקות בטמפרטורה

של 220 מעלות. קליה זו מפיקה את
המירב משילוב הזנים של התערובות.



להמשך החגיגה ניתן להזמין עוגות הביתה   

משהו מתוק לסיום הארוחה או למנה עיקרית

קינוחים

29 תותים בשמנת
עם קולי תות - למון גראס

עם בננות מקורמלות, גלידת וניל, קצפת ונוטלה

41 וופל בלגי

39 עוגת גבינה ולימון
עוגת גבינה אפויה עם לימון בציפוי גנאש שוקולד לבן

41פאדג' שוקולד )ללא קמח(

עוגת שוקולד אפויה בציפוי שוקולד מריר מוגשת עם גלידת וניל וקצפת

41פאי תפוחים

בצק פריך במילוי תפוחים מקורמלים מוגש עם גלידת וניל וקצפת 

39עוגת גבינה פירורים

קרם גבינה על בסיס בצק פריך ופירורים אפויים

39עוגת היום

שאל את המלצר/ית


