
עסקיות

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

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

ושתייה קלה לבחירה
תוספת מנה ראשונה 10&

מנה ראשונה לבחירה
עיקרית לבחירה: פסטה שמנת סלמון / אורז ירקות אסייתי 

אורז עם טופו / סלט טופו / סלט חלומי / סלט קיסר
פילה סלמון ) בתוספת 15 & ( 

ושתייה קלה לבחירה

עסקית 69 &

מנה ראשונה לבחירה: 
מג'דרה / פוטטוס 

מסבחה שעועית שחורה / טאבולה
 סלט קצוץ / סלט ירוק

עסקית 59 &

מנה ראשונה לבחירה
עיקרית לבחירה: כריך סלמון מעושן / כריך טופו / סלט יווני פסטה 

פסטו / סלט נתחי טונה 
סלט עדשים שחורות סינייה ירקות / קארי, אורז וירקות 

פיצה נפוליטנה / פיצה שחייבים לנסות
פיצה טבעונית / טוסטלינו / טוסט הבית / טוסט בולגרי / קיש  

ושתייה קלה לבחירה

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

 ניתן להוסיף גולדסטאר / הייניקן בתוספת 15&

עסקית 49 &

רעננה



משקאות קיץ

14 שוקו קר

14 אמריקנו קר
אספרסו על מים

17 קפה קר
אספרסו על חלב מוקצף )לא ממותק(

28 מרובע נטו
קרם שוקולד ואגוזים, אייס קפה נטו, גלידה וניל אמריקאית ומקופלת

19 / 12 גלידה וניל אמריקאית עם תוספות
סוכריות צבעוניות / אספרסו / קרם שוקולד ואגוזים

19 / 14 אייס קפה נטו
על בסיס אספרסו וחלב )ממותק(

26 אייס פקאן
אייס קפה נטו ופקאן סיני מסוכר

23 / 18 אייס מוקה נטו
על בסיס אספרסו, חלב וקרם שוקולד ואגוזים

19אייס לימונענע 



תפריט ילדים

מתוקים

15
בראוניז שוקולד

16שוקולד מריר ואגוזי מלך
זריקת שוקולד

מזרק ממולא בקרם שוקולד ואגוזים

גלידת וניל אמריקאית 
סוכריות צבעוניות / בוטנים גרוסים / קרם 

1241שוקולד ואגוזים

וופל בלגי
עם בננות מקורמלות, גלידת וניל, 

קצפת וקרם שוקולד ואגוזים

שתייה

12
מיץ טבעי

12תפוזים / גזר
שוקו

שוקו חם או קר

מקופלת על חלב
חלב חם מוקצף עם שוקולד

1628מקופלת חומה / לבנה

מילקשייק
וניל / וניל קרם שוקולד ואגוזים

תוספת קצפת 4 &

ארוחת בוקר
חביתה / עין / מקושקשת לצד מקלות 

מלפפון, גזר וגמבה, גבינת שמנת, 
גבינה צהובה, נוטלה, לחם קסטן לבן 

או דגנים ומיץ טבעי סחוט או שוקו

כריך ישראלי + שתייה
חביתה, עגבנייה, מלפפון, גבינת שמנת 
וחמאה. מוגש בלחם קסטן לבן או דגנים

39

כריך טונה + שתייה
סלט טונה )בצל סגול, פלפל אדום,

ביצה קשה, מלפפון חמוץ ופטרוזיליה(,
חסה, עגבניה, מלפפון ושמן זית. 

מוגש בלחם קסטן לבן או דגנים

31

31

חטיפי תירס + שתייה  
חטיפי תירס לצד פוטטוס ומקלות ירקות 

35

פסטה + שתייה  
פסטה פנה או לינגוויני

ברוטב שמנת, רוזה או עגבניות 

38

טוסט של בית + שתייה 

39

גבינת מוצרלה ופרמז'ן עם רוטב פיצה
פיצה נפוליטנה + שתייה

47

רוטב עגבניות וגבינה צהובה 
לצד מקלות ירקות



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.


