
עסקיות

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

 עיקרית לבחירה: 
 כריך טונה / כריך יוני / כריך ישראלי / סלט ערבי

פרנץ' טוסט ביצה עלומה / ברד פודינג מלוח עם תרד וגבינת עיזים
סלט של גרגרי חומוס, ביצה ווינגריט טחינה

דלעת תאילנדית צלויה היטב עם טבולה חיטה
+ שתיה לבחירה )מנה ראשונה בתוספת 10 ש"ח( 

עסקית 49 ₪

מנה ראשונה לבחירה: 
מג'דרה / פוטטוס / פרחי כרובית / מסבחה שעועית שחורה

טאבולה / סלט קצוץ / סלט ירוק / מרק

עסקית 59 ₪

 עיקרית לבחירה: 
פסטה ברוטב שמנת / נפוליטנה / רוזה

אסאדו מפורק על לחם / סלט נתחי טונה / סלט פריקי וסלק
סלט יווני / פסטה פסטו / טוסט בולגרי / טוסט הבית
 ניוקי פרובנסיל / פיש אנד צ'יפס / קנלוני פטריות 

 + ראשונה לבחירה + שתיה לבחירה

עסקית 69 ₪

 עיקרית לבחירה: 
כריך עוף או טופו / כריך רוסטביף

המבורגר / חזה עוף / שווארמה גלילית / פסטה שמנת סלמון
אורז ירקות אסייתי / אורז עם נתחי עוף או טופו 

סלט נתחי עוף או טופו / סלט חלומי
סלט קיסר / סלט עדשים שחורות 

פריקי ירקות שורש וחזה עוף/ רביולי בטטה / לזניה תרד וריקוטה
מנת פילה סלמון )בתוספת 15 ש"ח(
 + ראשונה לבחירה + שתיה לבחירה

שתיה קלה לבחירה: 
 מוגזים / מים / לימונדה
תוספת מיץ סחוט 4 ₪

 ניתן להוסיף גולדסטאר / הייניקן בתוספת 15 ₪

עסקיות עכו חורף 2020



מועדון החברים של קפה נטו

עלות הצטרפות 30 ש"ח | עיסקיות ומבצעים אינם צוברים נקודות | כפוף לתקנון 
המועדון המפורסם באתר החברה | המועדון אינו תקף בסניף גילמן אוניברסיטת ת"א 

הטבת יום הולדת והטבת יום נישואין אינן תקפות בסניף רכבת ארלוזרוב
ת"א ובסניף ברודצקי ת"א

צבירת נקודות

בכל קניה צוברים 10% נקודות ועם הנקודות אפשר
לרכוש הכל מהכל – כל נקודה שווה שקל

מתנת יום הולדת

20% הנחה באחד מסניפי הרשת בחודש יום ההולדת

מתנת יום נישואין

קינוח לחיזוק הזוגיות

מתנת הצטרפות

3 שוברי מתנה בסך 10 ש"ח כל אחד

BEST FRIENDS
FOREVER



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.



תפריט ילדים
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

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

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

31

חטיפי תירס + שתייה  
חטיפי תירס לצד פוטטוס ומקלות ירקות 

35

פסטה + שתייה  
פסטה פנה או לינגוויני

ברוטב שמנת, רוזה או עגבניות 

38

גבינת מוצרלה ופרמז'ן עם רוטב פיצה

פיצה נפוליטנה + שתייה

47

טוסט של בית + שתייה 

39

רוטב עגבניות וגבינה 
צהובה לצד מקלות ירקות

מתוקים

16

41

15
בראוניז שוקולד

שוקולד מריר ואגוזי מלך
זריקת שוקולד

מזרק ממולא בקרם שוקולד ואגוזים

גלידת וניל אמריקאית 
סוכריות צבעוניות / בוטנים גרוסים /

12קרם שוקולד ואגוזים

ופל בלגי
עם בננות מקורמלות, גלידת וניל, קצפת 

וקרם שוקולד ואגוזים

שתייה

1212

2828

1212
מיץ טבעימיץ טבעי

תפוזים / גזרתפוזים / גזר
שוקושוקו

שוקו חם או קרשוקו חם או קר

מקופלת על חלבמקופלת על חלב
חלב חם מוקצף עם שוקולדחלב חם מוקצף עם שוקולד

1616מקופלת חומה / לבנהמקופלת חומה / לבנה

מילקשייקמילקשייק
וניל / וניל קרם שוקולד ואגוזיםוניל / וניל קרם שוקולד ואגוזים

תוספת קצפת תוספת קצפת 44  ₪₪


