
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,

ממרח מיונז, 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 עוף + שתייה
חטיפי עוף לצד פוטטוס ומקלות ירקות 

35

פסטה + שתייה 
פסטה פנה או לינגוויני

ברוטב שמנת, רוזה או עגבניות 

38

גבינת מוצרלה ופרמז'ן עם רוטב פיצה.
זיתי קלמטה, חציל, טונה, פטריות - 4 לתוספת 

חצי מגש - 2 לתוספת
בצל סגול ללא תוספת תשלום

פיצה נפוליטנה + שתייה

47

טוסט של בית + שתייה 

39

רוטב עגבניות וגבינה 
צהובה לצד מקלות ירקות

מתוקים

1516
בראוניז שוקולד

שוקולד מריר ואגוזי מלך
זריקת שוקולד

מזרק ממולא בקרם שוקולד ואגוזים

גלידת וניל אמריקאית 
סוכריות צבעוניות / בוטנים גרוסים /

1250קרם שוקולד ואגוזים

ופל שחיתות
קצפת, בננה מקורמלת, גלידה

אמריקאית, סוכריות עדשים, נוטלה,
קרם סניקרס וקרם מארס

שתייה

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

1212

1616



עסקיות

 עיקרית לבחירה: 
כריך טונה / כריך יווני 

כריך ישראלי / כריך בגדדי
+ שתיה לבחירה )מנה ראשונה בתוספת 10( 

עסקית 49

עסקית 59

 עיקרית לבחירה: 
 פסטה ברוטב שמנת / נפוליטנה / רוזה

כריך סלמון מעושן / אסאדו מפורק / שווארמה טבעונית
סלט נתחי טונה / סלט יווני / פיצה נפוליטנה 

פיצה טבעונית / פיצה שחייבים לנסות / טוסטלינו
טוסט בולגרי / טוסט הבית / טוסט טבעוני

 + ראשונה לבחירה + שתיה לבחירה

עסקית 69

 עיקרית לבחירה: 
המבורגר / חזה עוף / שווארמה גלילית

פסטה שמנת סלמון / אורז עם נתחי עוף או טופו / כריך עוף או טופו
סלט נתחי עוף או טופו / סלט חלומי / סלט קיסר

כריך רוסטביף / סלט עדשים שחורות
מנת פילה סלמון )בתוספת 15(

 + ראשונה לבחירה + שתיה לבחירה

מנה ראשונה לבחירה: 
מג'דרה / פוטטוס / פרחי כרובית / סלט קצוץ / סלט ירוק 

שתיה קלה לבחירה: 
 מוגזים / מים / לימונדה

תוספת מיץ סחוט 4

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

שליש גולדסטאר / הייניקן בתוספת 15


