
...................................................................... וקצפת  וניל  גלידת  עם  מוגש  שוקולד  32 ₪סופלה 

................................................................... ומייפל  וניל  גלידת  עם  מוגש  תפוחים  36 ₪קראמבל 
צנצנת טירמיסו .................................................................................................................................................  

שכבות של בישקוטים ספוגים באספרסו, קרם גבינת מסקרפונה
₪ 32

36 ₪עוגת גבינה אפויה, מוגש עם ריבת הבית ...........................................................................................
36 ₪פאי לימון ומרנג ...............................................................................................................................................

וופל בלגי ............................................................................................................................................................  45 ₪
מוגש עם רוטב שוקולד, ריבת חלב ומייפל, 2 כדורי גלידת וניל, קצפת, פקאן סיני ושוקולד

20 ₪ גלידה וניל עם קצפת ושוקולד .............................................................................................................

מה
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יה
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H
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H
ot

Cold
Cold

שתיה קרה

9 ₪אספרסו קצר / ארוך ...........................................................................................

11 ₪אספרסו כפול .........................................................................................................

.................................................................................................................... 9 ₪מקיאטו 

14/12 ₪הפוך  קטן / גדול ....................................................................................................

............................................................................................................. שחור  9 ₪קפה 

12 ₪נס על חלב ..............................................................................................................

12 ₪אמריקנו ...................................................................................................................

16/14 ₪שוקו פרלינים קטן / גדול ..................................................................................

18 ₪מוקה ...........................................................................................................................

9 ₪תה ירוק / קמומיל / פירות יער / נענע /ארל גריי .....................................

11 ₪תה נענע עלים ......................................................................................................

16 ₪תה בריאות מכיל לימון, דבש, ג'ינג'ר ומקל קינמון ..................................

18 ₪סיידר תפוחים חם מוגש עם מקל קינמון ותפוחים ..................................

4 ₪תוספת  יין ............................................................................
18 ₪סחלב מוגש עם קוקוס קלוי, שקדים, בוטנים מסוכרים וקינמון .........
.............................................................................. 15 ₪צ'אי לטה מוגש עם קינמון 
משקה אלפחורס ..................................................................................................

חלב מורתח ריבת חלב וקוקוס קלוי לצד עוגיית חמאה
₪ 18

3 ₪תוספת קצפת .........................................................................................................
 חלב שקדים בתוספת 3 ₪

11 ₪קוקה קולה / זירו / דיאט ...................................................................................

..................................................................................... זירו ספרייט   / 11 ₪ספרייט 

9 ₪מים מינרליים / סודה .........................................................................................

........................................................................................................................ 11 ₪פיוזטי 
17 ₪רימונים סחוט ........................................................................................................
15 ₪תפוזים סחוט .........................................................................................................
14 ₪לימונדה ....................................................................................................................
18/16 ₪מיץ סחוט טבעי קטן / גדול | גזר / תפוח / סלק .....................................
16/14 ₪שוקו קר קטן / גדול .............................................................................................
16/14 ₪קפה קר קטן / גדול ............................................................................................
14 ₪אמריקנו קר ...........................................................................................................
18/16 ₪אייס קפה קטן / גדול )בעונה( .........................................................................
.............................................................................. סיני  פקאן  3 ₪תוספת 
29 ₪מילקשייק וניל עם קצפת ................................................................................
29 ₪אפוגטו  גלידת וניל, אספרסו, עוגיית חמאה וקצפת ...........................
24 ₪לימונענע גרוס ......................................................................................................
....................................................................................................... 35 ₪קנקן לימונדה 
.......................................................................................................... 45 ₪קנקן תפוזים 



כל הסלטים מוגשים עם לחם וחמאה
 ניתן להזמין לחם ללא גלוטן

 טבעוני           אפשרות לטבעוני           ללא גלוטן           אפשרות ללא גלוטן

₪ 22

₪  14/16  ........................... לבחירה  מאפים  מגוון 

קפה הפוך / אספרסו / אמריקנו / שוקו חם / 
נס על חלב / קפה שחור / תה

} שקשוקות {
מוגש עם לחם, טחינה וזיתי הבית. שתיה חמה או קרה לבחירה

 שקשוקה  56 ₪
 עגבניות, פלפלים, שום, שמן זית, ושתי ביצים.

 שקשוקה בלקנית  59 ₪
עגבניות, פלפלים, שום, חצילים ותרד, שתי ביצים וגבינה בולגרית.

בראנץ' בריאות ................................................................................................................................................ 42 ₪
 יוגורט טבעי 4%, גרנולה ביתית, דבש, טחינה גולמית, פשתן טחון, פירות טריים.

מוגש עם שתיה חמה או קרה
₪ 110/60  ................................................................................................................. זוגי   / יחיד  בוקר בחממה 

ביצים לבחירה, לחם הבית, סלט אישי, מבחר מטבלים, מיני מאפינס, שתיה חמה וקרה
תוספות לביצים: עשבי תיבול / בצל // תוספות בתשלום 4 ₪: פטריות / עגבניות / מוצרלה

בוקר צרפתי ......................................................................................................................................................
 קרואסון חמאה ממולא בגבינת שמנת, סלמון מעושן, בצל ירוק, עלי בייבי וביצת עין.

מוגש עם סלט אישי, שתיה חמה או קרה.

₪ 47

בוקר אנגלי ........................................................................................................................................................
2 ביצי עין מונחות על ניוקי,פטריות ועלי תרד טריים בחמאת שום קונפי ויין לבן, מוגש 

על חלה טרייה בליווי סלט אישי, שתיה חמה וקרה.

₪ 62

בוקר איטלקי ......................................................................................................................................................
 סלט קפרזה - עגבניות שרי, עלי בייבי, מוצרלה, זיתי קלמטה, בזיליקום ונבטי חמניה.

מוגש עם ברוסקטה פסטו בתוספת ביצי עין, לחם הבית ושתיה קרה וחמה.

₪ 59

קריז של בוקר )עראיס גבינות( .................................................................................................................
פיתה אסלית ממולאת במבחר גבינות בקר וצאן, פיסטוק קלוי ובצל מטוגן. בתיבול עדין 

של 'ראס אל חנות' צרוב על הפלאנצ'ה. מוגש לצד זיתי הבית, סלט עגבניות פיקנטי, 
טחינה ביתית, עמבה עממית, אריסה פיקנטית ושתיה קרה וחמה.

₪ 64

בוקר גבינות .......................................................................................................................................................
פלטת גבינות משישה סוגי גבינות איכותיות משתנות, ותשעה סוגי מטבלים שונים. מוגש 

עם לחם הבית, בליווי סלט אישי ברוטב ויניגרט ושתיה חמה או קרה לבחירה.

₪ 72

שתיה לבחירה:
 משקאות חמים: קפה הפוך / אספרסו / אמריקנו / שוקו חם / נס על חלב / קפה שחור / תה 
משקאות קרים: תפוזים / לימונדה / תפוח / גזר / סלק / סודה / מינרליים / קפה קר / שוקו קר

הגדלת שתייה בתוספת: 2 ₪

פיצה מרגריטה ................................................................................................................................................
תוספות לפיצה לבחירה - 3 ₪: 

זיתים ירוקים / פטריות / בצל / עגבניה / שום / חציל / בולגרית / פלפל חריף / בטטה

₪ 40

קיש היום )שאל את המלצר( ......................................................................................................................
מוגש עם סלט אישי בויניגרט הבית.

₪ 48

לזנית היום )שאל את המלצר( .................................................................................................................
שכבות פסטה טרייה, רוטב עגבניות, רוטב בשמל, ומבחר גבינות משובחות.

מוגש עם סלט אישי בויניגט הבית.

₪ 60

 סלט בטטות ..........................................................................................................................................
תערובת חסות, בצל סגול, עגבניות שרי, פטריות מוקפצות בחמאת צ'ילי, אגוזי מלך, 

גבינת ריקוטה סלטה ומיקס בטטות מטוגנות.

₪ 59

  סלט קינואה חם ...........................................................................................................................
קינואה אדומה ולבנה, שמן זית, בצל מטוגן, פטריות, גזר, חמוציות, עשבי תיבול, טחינה 

גולמית,צ'ילי מתוק גבינה בולגרית ושקדים קלוים.

₪ 62

סלט חלומי ..................................................................................................................................................
תערובת חמה של פטריות שמפניון וגבינת חלומי, מוקפצות ברוטב טריאקי מתקתק. 

מונחים על מצע של מצע של תערובת חסה, מלפפון, עגבניות שרי, בצל סגול, שומשום 
קלוי ובצל ירוק.

₪ 62

 סלט סלמון .....................................................................................................................................................
תערובת חסות, עגבניות שרי, מלפפון, גזר, בצל סגול, נבטים, רצועות סלמון צרוב בשמן 

זית, ברוטב ויניגרט חרדל ולימון.

₪ 65

סלט ים תיכוני  ..........................................................................................................................................
תערובת חסות, עגבניות שרי, מלפפון, גזר, עשבי טיבול, נבטים, זיתי קלמטה, גבינה 

בולגרית וקרוטונים ברוטב שמן זית לימון וזעתר.

₪ 59

  סלט עזים חם ..................................................................................................................................
 רצועות זוקיני, תערובת אגוזים ושקדים, מוקפצים בשמן זית ונגיעות סילאן, מונחים 

 על תערובת חסות, בצל סגול, עגבניות שרי, פלפל קלוי, עלי בזיליקום 
ומטבעות גבינת עיזים.

₪ 60

 צ'ינקובלה ברוטב נפוליטנה .....................................................................................................
עגבניות, שמן זית, שום ובזיליקום

₪ 48

פטוצ'יני ברוטב רוזה ............................................................................................................................
רוטב שמנת ועגבניות

₪ 48

פטוצ'יני ברוטב קרם פלפלים ..........................................................................................................
רוטב קרם פלפלים לימון ונענע, על בסיס גבינת ריקוטה מסקרפונה, יין לבן וחלב

₪ 56

פטוצ'יני ברוטב פונג'י ..........................................................................................................................
חמאה, שום, פטריות, בצל סגול, פטרוזיליה, יין לבן, אגוז מוסקט, ושמנת

₪ 52

צ'ינקובלה ברוטב שמנת סלמון ..............................................................................................................
חמאה, שום, שמנת, בצל ירוק, סלמון, ויין לבן

₪ 62

 רביולי גבינות ברוטב שמנת ערמונים...................................................................................................
חמאה, שום, טימין, פטריות שימאג'י, ערמונים קלויים, שמנת, יין לבן, אגוז מוסקט 

ובזיליקום

₪ 62

 רביולי בטטה ברוטב קרם פסטו.............................................................................................................
קרם פסטו על בסיס גבינת ריקוטה, יין לבן וחלב, קריספי בטטה, שבבי פרמז'ן ואגוזי 

לוז.

₪ 60

 .......................................................................................................... ופטריות  בטטה  ברוטב  פטוצ'יני 
פטריות, בצל סגול בזיליקום קוביות בטטה שום יין לבן, אגוז מוסקט ושמנת

₪ 60

רביולי גבינות ברוטב קטיפה ירוקה .................................................................................................... 
חמאה, שמנת, שום, יין לבן, אגוז מוסקט, תרד, ברוקולי, בצל ירוק, ושקדים קלויים

₪ 60

רביולי תרד במילוי קרם פולנטה ...........................................................................................................  63 ₪
ברוטב חמאת שום קונפי, פטריות שימאג'י ופורטובלו, יין לבן, אגוז מוסקט ושמנת מתוקה

 פסטה רדיאטורי שחורה ......................................................................................................................
קרם קוקוס, יין לבן, אורגנו טרי, קוביות בטטה אפויה, שום קונפי, פטריות טריות, גרידת 

לימון

₪ 60

טורטליני סלק ו-4 גבינות .................................................................................................................................... 
בחמאת סלקים, שמנת מתוקה, שברי אגוזים, מסקרפונה, בלסמי מצומצם ובצל ירוק

₪ 63

19 ₪בירה קרלסברג ..............................................................................................................

19 ₪בירה טובורג ....................................................................................................................
22 ₪בירה סטלה .......................................................................................................................
32 ₪כוס יין אדום )שאל את המלצר( ...............................................................................
130 ₪בקבוק יין אדום 750 מ"ל )שאל את המלצר( ...................................................
48 ₪בקבוק יין "תבור" אדום / לבן 375 מ"ל ............................................................


