תפריט | כשר למהדרין

לנו

הגים

בוקר זוגי בגדול ��������������������������������������������������� ₪ 132
ביצים/חלבונים לבחירה ,חומוס מסבאחה ,פרוסות בולגרית
וטימין ,לאבנה עשבי תיבול ושמן זית ,גבינת שמנת ,גוואקמולי,
סלט טונה ,חציל זעתר ,סקורדליה שקדים ,חמאת בוטנים וריבה,
מאפין גזר ,לחם הבית עם זיתים ,מחבת מטבלים וסלט אישי

היתר
�����������������������������������������������������  ₪ 52
 Eggsבנדיקט
בריוש ,תרד ,הולנדייז ,ביצים עלומות ,ריבת בצל ,בצל ירוק ופלפל
שחור .מוגש עם סלט אישי
תוספת סלמון מעושן ₪ 15 -
תוספת פטריות ובצל ₪ 10 -

בוקר יחיד ������������������������������������������������������������  ₪ 72
ביצים/חלבונים לבחירה ,פרוסות בולגרית וטימין ,לאבנה עשבי
תיבול ושמן זית ,גבינת שמנת ,גוואקמולי ,סלט טונה ,חמאת
בוטנים וריבה ,מאפין גזר ,לחם הבית עם זיתים ,מחבת מטבלים
וסלט אישי

חמשוקה ��������������������������������������������������������������  ₪ 54
חומוס ,שקשוקה ,ביצים ,טחינה ,פטרוזיליה וסחוג ירוק.
מוגש עם לאפה וירקות חתוכים גס

לנ

והגי

הית ם
ר
������������������������������������������������������������������������� ₪ 74
יווני
ביצים/חלבונים לבחירה ,מקרל מעושן ,בצל בסומק ,פלח לימון,
סקורדליה שקדים ,שמנת חמוצה ושמן זית ,עגבניות מרוסקות,
אנטיפסטי ,פוקצ׳ה זעתר וסלט יווני על לאבנה עשבי תיבול
לנו

היתהגים
��������������������������������������������������������������  ₪ 67
אמריקאי
ר
בייגל ניו-יורקי מקורי ,סלמון מעושן ,ביצי עין ,קרים צ׳יז ,פרוסות
עגבנייה ,בצל ירוק ,זיתי קלמטה ,אנטיפסטי ,חמאת בוטנים וריבה

טביליסי ����������������������������������������������������������������  ₪ 65
חצ׳פורי 3 ,מטבלים של לאבנה עשבים ,סחוג ירוק ,רסק עגבניות,
חמוצים וירקות חתוכים גס
לבנון ��������������������������������������������������������������������  ₪ 65
ביצים/חלבונים לבחירה ,מקלובה צמחונית ,יוגורט עם ארטישוק
קונפי וסומק ,לאבנה עשבי תיבול ,פרוסות בולגרית ,שמן זית וטימין.
מוגש לצד קראנץ׳ זעתר וסלט אישי
בלקן ��������������������������������������������������������������������  ₪ 65
פריטטת חלבונים  /ביצים ,תפוח אדמה ,זוקיני ,בצל ירוק ופטרוזיליה.
פרוסות בולגרית ,שמן זית וטימין ,לאבנה עשבי תיבול ,עגבניות
מרוסקות וקרם פרש ,לחם קל ,אנטיפסטי ,זיתים וסלט אישי

ארוחות הבוקר מוגשות עם:
*קפה קטן
*שתייה קרה קטנה  -תפוזים  /גזר  /אשכוליות  /לימונדה
שינוי או הגדלת שתייה בתוספת תשלום

רול אומלט ספרדי ������������������������������������������������  ₪ 47
חביתה פיקנטית עם תפו״א ,בצל ירוק ,פטרוזיליה ופלפל במעטפת
טורטייה ,לצד עגבניות מורסקות וסלט אישי

שקשוקה

תבשיל מסורתי ,מוגש במחבת לוהטת עם שתי ביצים לצד חלה אישית
שקשוקה של בית ��������������������������������������������������������� ₪ 54
בלקנית – פרוסת בולגרית ,פסטו וחציל ��������������������������� ₪ 56
פלאפל – כדורי פלאפל ,טחינה גולמית ופטרוזיליה ����������� ₪ 56
מוצרלה  -פסטו ,מוצרלה טרייה ������������������������������������� ₪ 56
בייגל וקפה ����������������������������������������������������������  ₪ 34
בייגל אמרקאי ,חסה ,עגבנייה וגבינה בולגרית  /גבינת שמנת /
גבינה צהובה  /סלט טונה  /גוואקמולי
תוספת סלמון מעושן ₪ 15 -
מוגש עם זיתים ,עד השעה  12:00בלבד
מעדן מוזלי ����������������������������������������������������������  ₪ 32
פירות העונה טבולים ביוגורט וגרנולה ,לצד טחינה גולמית
וסילאן
קפה ומאפה ���������������������������������������������������������  ₪ 24
קפה ומאפה מתוך המבחר
מבחר מאפים �������������������������������������������������������  ₪ 17
מבחר משתנה של מאפי חמאה

מוגשים עם לחם הבית ומחבת מטבלים
סלט יאיר �������������������������������������������������������������  ₪ 51
מלפפון ,עגבנייה ,בצל ,חסה ופטרוזיליה ,קצוצים ומתובלים בשמן
זית ,לימון ,טחינה גולמית וביצה קשה .לצד זיתי קלמטה וטחינה
סלט בריאות �������������������������������������������������������� ₪ 59
קינואה לבנה ,עדשים שחורות ,בטטה ,גזר ,בצל מקורמל ,נענע
ופטרוזיליה ,צנונית ומוצרלה טרייה .מתובל בשמן זית ולימון עם
סילאן וטחינה גולמית

סלט טונה �������������������������������������������������������������  ₪ 62
טונה ,ביצה קשה ,תירס ,גוואקמולי ,מלפפון חמוץ ,תפוח אדמה
מתובלים וזיתי קלמטה ,מונחים על חסה ,עגבנייה ,מלפפון,
פטרוזיליה ובצל מתובלים בשמן זית ולימון
סלט הום פרייז ����������������������������������������������������  ₪ 63
קוביות תפו״א מטוגנות בצ׳ילי מתוק ,תערובת נשנושים ,שום
ופטרוזיליה ,על מצע חסות ,כרוב ,שרי צבעוני ,גזר ומלפפון.
מתובל בוויניגרט הדרים ושומשום

סלט סביח מחוזק �����������������������������������������������  ₪ 61
ביצה קשה ,מסבחה של גרגרי חומוס חמים ,חציל וקוביות
תפו״א מוקפצים בפטרוזיליה ושום .מונחים על מלפפון,
עגבנייה ,בצל ופטרוזיליה קצוצים ומתובלים בשמן זית ולימון.
מחוזק עם כדורי פלאפל וטחינה מעל

סלט טוסט ������������������������������������������������������������ ₪ 63
קוביות טוסט עם גבינה צהובה מוקפצות בחמאת שום על מצע
חסות ,כרוב  ,שרי צבעוני ,גזר ומלפפון .מתובל בוויניגרט הדרים,
שומשום ובולגרית מגורדת
(מוגש ללא תוספת לחם)

סלט בטטה ����������������������������������������������������������  ₪ 62
קוביות בטטה אפויות ,גבינה בולגרית מגורדת וצ׳יפס בטטה ,על
מצע חסות ,כרוב ,שרי צבעוני ,גזר ומלפפון .מתובל בוויניגרט
הדרים ותערובת גרעינים קלויים

סלט בורגול ועדשים ���������������������������������������������  ₪ 65
בורגול ,עדשים שחורות ,קוביות בטטה אפויות ,תערובת
נשנושים ,חמוציות ,מלפפון ,עגבנייה ,בצל ,פלפל ופטרוזיליה.
מתובל בסילאן ,שמן זית ,לימון ובולגרית מגורדת
סלט חלומי ופטריות ��������������������������������������������� ₪ 69
קוביות גבינת חלומי ,אגוזי מלך ופטריות מוקפצים בטריאקי,
שום ופטרוזיליה ,על מצע חסות ,כרוב ,שרי צבעוני ,גזר ומלפפון.
מתובל בוויניגרט הדרים ותערובת גרעינים קלויים

הידעת?

הסלטים
שלנו
מוכנים טריים
אך ורק לאחר
ההזמנה

כריכים
המנות מוגשות עם סלט ירוק  /קצוץ  /גלילי

הכריכים מוגשים בג'בטה  /חלה  /לחם קל

חביתה ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ₪ 45
גבינת שמנת ,חביתה/חביתת חלבונים ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ וחסה

טוניסאי

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

₪ 47

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

₪ 53

תר
�����������������������������������������������������������������������������������������

₪ 56

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

₪ 48

������������������������������������������������������������������������������������������

₪ 51

����������������������������������������������������������������������������������������������

₪ 56

יתר
��������������������������������������������������������������������������������������������������

₪ 59

טונה ,ביצה קשה ,אריסה ,טחינה ,לימון כבוש ,זיתי קלמטה ועגבנייה

בלקני

פסטו ,בולגרית ,גבינת שמנת ,פלפל וחציל קלוי .מוגש חם

כריך סלמון מעושן

לנו
הי הגים

סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,ביצה קשה ,עגבנייה ,בצל ירוק וחסה

טוסט גרג

בייגל ,חמאת שום ,גבינה צהובה ,עגבנייה ,בצל וביצה קשה

טוסט גבינות יווני

בייגל ,גבינת שמנת ,גבינה צהובה ,גבינה בולגרית וזיתי קלמטה

טוסט אמריקאי

בייגל פתוח ,פסטו וגבינת שמנת .מוקרם במוצרלה

טוסט נורווגי

לנו
ה הגים

בייגל פתוח ,רוטב אלפרדו ,סלמון מעושן ,בצל ירוק וביצים עלומות מוקרם במוצרלה

טורטייה סביח מחוזק ������������������������������������������������������������������������������������ ₪ 49
טורטייה במילוי כדורי פלאפל ,חציל ,ביצה קשה ,תפוח אדמה ,עגבנייה ,טחינה ,סחוג ירוק ,כמון,
פטרוזיליה וירקות חתוכים גס לצד טחינת עמבה
שווארמה צמחית ������������������������������������������������������������������������������������������� ₪ 49
טורטייה עם שווארמה צמחונית מוקפצת עם בצל ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ ,רוטב קארי ,טחינה,
סחוג ירוק ,לימון כבוש וירקות חתוכים גס לצד טחינת עמבה

מהמטבח האיטלקי

תוספת סלט אישי  10 -ש"ח

פנה פיצה

�����������������������������������������������������

פסטה פנה ברוטב רוזה ,מוקרמת במוצרלה ואורגנו

₪ 53

לזנייה גבינות �����������������������������������������������  ₪ 64
שכבות פסטה ,רוטב עגבניות ובשמל עם מוצרלה ופרמז׳ן
לנו

הגים

ניוקי פטריות ������������������������������������������������  ₪ 58
ניוקי תפו״א ,שמנת ,פטריות ,חמאת עשבים ,תרד ופרמז׳ן

היתר
������������������������������������������������  ₪ 69
ספגטי סלמון
ספגטי ,קוביות סלמון ,שמנת ,בצל ירוק וגרידת לימון

רביולי בטטה �������������������������������������������������  ₪ 61
רביולי ממולא קרם בטטה ברוטב רוזה

פפרדלה דניס ������������������������������������������������ ₪ 68
פילה דניס מונח על פסטה רחבה ,עגבניות שרי צלויות,
פלפל חריף ,כוסברה ,רוטב קארי אדום ובצל ירוק

רביולי גבינות ������������������������������������������������  ₪ 62
רביולי ממולא בריקוטה ופרמז׳ן ,ברוטב שמנת פטריות
טורטליני פטריות בקרמל מלוח ���������������������  ₪ 63
כיסוני פסטה ממולאים בפטריות שמפיניון ,ברוטב קרמל
מלוח ,קרם פרש ,עגבניות מרוסקות ובצל ירוק

פיצה ��������������������������������������������������₪ 48

רוטב עגבניות קלאסי ,גבינת מוצרלה ושתי תוספות
לבחירה :גבינה בולגרית  /עגבניות  /בצל  /פלפל
קלוי  /פטריות  /זיתים ירוקים  /תירס

הידעת?
ניתן להזמין גם פיצה על בסיס בצק ללא גלוטן
(נאפה בסביבת קמח)

מנות פתיחה
חלת שום ���������������������������������� ₪ 23
חלה אפויה עם חמאת שום ופטרוזיליה.
מוגשת לצד מחבת מטבלים

לביבות ברוקולי ������������������������� ₪ 38
רוטב קיסר ,עגבניות מרוסקות ,לאבנה
עשבי תיבול וסלטון תרד ,צנונית וסומק

פרחי כרובית ����������������������������� ₪ 42
בציפוי פריך ,לצד סלטון תרד ופרמז׳ן,
רוטב קיסר ,פלח לימון וצ׳ילי מתוק

קונכיות פסטה ממולאות ���������� ₪ 32
פסטה ממולאת בגבינות ותרד על רוטב
עגבניות ופרמז׳ן

קרעי מוצרלה ועגבניות ����������  ₪ 39
שרי צבעוניות ,מוצרלה טרייה ,זיתי
קלמטה ,ארטישוק ושום קונפי ,בצל סגול,
בצל ירוק ,פטרוזיליה ושמן בזיליקום .מוגש
לצד פוקצ׳ינה

פסטייה גבינות ������������������������� ₪ 42
רולים מטוגנים ממולאים במוצרלה ,צהובה,
בולגרית ,בצל מטוגן ,פטריות ,פטרוזיליה
וחמוציות ,בתיבול קינמון עדין .מוגשים
בעיטור טחינה גולמית ,סילאן ושומשום

חציל בלקני ������������������������������� ₪ 39
חציל קצוץ ,בולגרית מפוררת ,טחינה,
פטרוזיליה ,שמן זית ,פלפל שחור ,סומק
ושרי צבעוניות .מוגש לצד פוקצ׳ינה

חומוס מרכזי ���������������������������� ₪ 44
חומוס ,טחינה ,כדורי פלאפל וסלט של שרי
צבעוניות ,בצל סגול ,בצל ירוק ,פטרוזיליה,
גרגרי חומוס ,זיתי קלמטה ,אריסה ,לימון
ושמן זית לצד פוקצ׳ה זעתר

מרק היום �������������������������������� ₪ 32
מרק יומי משתנה ,מוגש לצד פוקצ׳ינה
אצבעות מוצרלה ����������������������� ₪ 32
בציפוי פריך ,לצד רוטב עגבניות איטלקי
ורוטב קיסר
ארנצ׳יני ����������������������������������� ₪ 34
אורז ריזוטו וגבינות בציפוי פריך ,מונחים
על רוטב רוזה ,בצל ירוק ופרמז׳ן

פולנטה ופטריות ����������������������� ₪ 39
פולנטה מתירס טרי ,פטריות מוקפצות ,בצל
ירוק ,פרמז׳ן וצ׳יפס בטטה

מנות עיקריות
תפוח אדמה מוקרם ��������������������������������������������������� ₪ 47
קוביות תפו״א ברוטב שמנת פטריות מוקרמות בתנור אבן.
מוגש לצד סלט אישי

כרובית בתפוז

������������������������������������������������������������

פרחי כרובית בציפוי פריך ברוטב תפוזים ,אורז ירוקים ושקדים,
שומשום ובצל ירוק .מוגש לצד רוטב פונזו

מוקפץ ירקות

������������������������������������������������������������

אטריות נודלס מוקפצות עם בצל ,פלפל ,זוקיני ,כרוב ,פטריות,
שעועית ירוקה ,גזר ,אפונה ,ברוקולי ובצל ירוק ,ברוטב טריאקי.
מוגש עם כוסברה ובוטנים גרוסים מעל

₪ 49

₪ 56

פאד תאי סלמון ������������������������������������������������������� ₪ 72
אטריות אורז רחבות וקוביות סלמון מוקפצות עם בצל ,פלפל ,זוקיני,
כרוב ,פטריות ,גזר ,ברוקולי ,שעועית ירוקה ,אפונה ,בצל ירוק
ובוטנים גרוסים ברוטב פאד תאי פיקנטי .מוגש עם רבע לימון,
כוסברה ושומשום

שניצל פיש & פוטטוס ���������������������������������������� ₪ 62
פילה הייק טבעי אפוי בתנור בציפוי פריך ,מוגש על תפוח אדמה
ביתי בעשבי תיבול ,איולי קיסר ואלף האיים .מוגש לצד סלט
אישי

סלמון בקרמל תפוז

���������������������������������������������

₪ 89

�������������������������������������������������������

₪ 89

����������������������������������������������������������

₪ 93

פילה סלמון ברוטב תפוזים על אורז ירוקים ושקדים ,לצד
ברוקולי ,שעועית ואפונה מאודים .מוגש עם רוטב פונזו

סלמון בלימון

פילה סלמון צרוב במחבת ברוטב לימון ועשבי תיבול .מוגש
בתוספת ברוקולי ירוקים וסלט אישי

פילה דניס

צרוב במחבת עם שום ופטרוזיליה ,מונח על אורז ירוקים
ושקדים .לצד ברוקולי ,שעועית ואפונה מאודים

תוספת ביצה למוקפץ 5 :ש״ח

הידעת?

ניתן לטבען את רוב המנות בתפריט שלנו

שאלו את המלצר/ית

משקאות טבעיים
תה קר מחליטה טבעית �������������������������������������₪ 12
לימונית לואיזה ,פירות יער ,ג׳ינגר אפרסק ,ירוק סנצ׳ה,
פרחי קמומיל

תפוזים

טבעי �������������������������������������������������₪ 18/15

אשכולית אדומה

טבעי ����������������������������������₪ 18/15

גזר סחוט טרי

����������������������������������������������₪ 17/20

תפוחים סחוט

טרי ����������������������������������������₪ 21/24

משקאות קלים
לימונדה �������������������������������������������������������₪ 16/13

לימונענע /

גרוס ������������������������������������������₪ 18/15

שתייה קלה �����������������������������������������������������₪ 13
קוקה-קולה ,דיאט קוקה-קולה ,קוקה-קולה זירו ,ספרייט
ליים ,ספרייט זירו ,פאנטה ,פיוז  ,teaנביעות +בטעמים
עדינים ,פריגת משקה קל ענבים

נביעות מים
קינלי

מינרליים ��������������������������������������₪ 10

סודה ������������������������������������������������������₪ 12

מאלטי  -בירה

שייק פירות

סיידר

שחורה �������������������������������������₪ 13

צלול ������������������������������������������������������₪ 13

*קנקן מים ללא עלות

פירות לבחירה :מנגו  /תות  /מלון  /אננס  /בננה  /תמר
על בסיס מים על בסיס חלב  /מיץ תפוזים  /חלב סויה
�������������������������������������������������������������������������₪ 26

חלב

שקדים �������������������������������������������������������₪ 26

על בסיס

יוגורט �������������������������������������������������₪ 27

תוספות סופר פוד :ספירולינה  /צ׳יה ₪ 5 -

בירה
טובורג ��������������������������������������������������������������₪ 26
קרלסברג ����������������������������������������������������������₪ 26
היינקן ������������������������������������������������������������ ₪ 26
גולדסטאר ������������������������������������������������������ ₪ 24

משקאות קרים מיוחדים
קוקיז שייק ����������������������������������������������������� ₪ 32
גלידה וניל ,קרם עוגיות ,שברי עוגיות ,סירופ אגוזי לוז,
קצפת ואגוזי לוז מסוכרים
בואנו ��������������������������������������������������������������� ₪ 32
גלידה וניל ,גלידת שוקולד ,נוגט אגוזי לוז ,קצפת ואגוזי לוז
מסוכרים
חלווה שייק ����������������������������������������������������� ₪ 31
גלידת וניל ,טחינה גולמית ,שערות חלווה ופיסטוקים גרוסים
הכי אננס ��������������������������������������������������������� ₪ 31
אננס ,חלב שקדים וקוקוס קלוי
הכי פיסטוק ����������������������������������������������������� ₪ 31
גלידת וניל ,קרם פיסטוק ,שוקולד לוז ,וופל וקצפת

יין
יקב ברקן

תוספות

קברנה סוביניון סינגל ווין
שרדונה סינגלן
*יין מבושל

הכי טרופי ��������������������������������������������������������₪ 29
פירות יער ,בננה ,מנגו ,גלידת תות ,סילאן ,שקדים פרוסים

����������������������������₪ 98/25

ווין �������������������������������������� ₪ 98/25

סירופ איטלקי בטעמים �������������������������������������₪ 4
קצפת ����������������������������������������������������������������₪ 5
פקאן סיני ���������������������������������������������������������₪ 5

הידעת?

הקפה
של
גרג
עשוי מתערובת קפה
ייחודית לרשת והקפה
נטחן טרי במקום

משקאות קרים

משקאות חמים
ניתן לקבל את כל המשקאות עם חלב  / 1%סויה  /חלב שקדים  /קפה
נטול קפאין

קפוצ'ינו קר ����������������������������������������������� ₪ 18/15
חלב ,קוביות קרח ,מנת אספרסו וקצף חלב

אספרסו

קצר/ארוך ������������������������������������������������������������� ₪ 9

אספרסו

כפול/ארוך ����������������������������������������������������������  ₪ 11

קפה

מקיאטו

קצר/כפול ���������������������������������������������������������� ₪ 11/9

גרניטה פקאן ��������������������������������������������� ₪ 24/22
קפה קפוא בתוספת פקאן סיני גרוס

קפה

שחור �������������������������������������������������������������������������� ₪ 9

תה �������������������������������������������������������������������������������������� ₪ 9

קטן/בינוני/גדול
קפוצ'ינו ������������������������������������������������������������������� ₪ 18/16/13
אמריקנו ������������������������������������������������������������������� ₪ 16/14/11
שוקו פרלינים ����������������������������������������������������������� ₪ 21/19/16
חלב מוקצף ופרלינים של שוקולד איכותי
צ'אי ���������������������������������������������������������������������������������� ₪ 23
תה הודי מבושם עם חלב ,דבש ,קינמון ,הל וציפורן
סחלב ��������������������������������������������������������������������������������  ₪ 24
קרם סחלב חם מוגש עם קוקוס ,פיסטוקים גרוסים וקינמון
סיידר תפוח ����������������������������������������������������������������������  ₪ 16
מוגש עם מקל קינמון ותפוח .תוספת יין חם  4 -ש"ח
משקה בריאות ������������������������������������������������������������������  ₪ 18
ג׳ינג׳ר ,דבש ,לימון ,נענע ,תפוח ומקל קינמון
חליטות חמות �������������������������������������������������������������������  ₪ 12
לימונית לואיזה ,פירות יער ,ג׳ינגר אפרסק ,ירוק סנצ׳ה ,פרחי קמומיל

משקה שוקולד

קר ������������������������������������� ₪ 18/16

קפוא/לייט ����������������������������������������� ₪ 19/16

מילקשייק ������������������������������������������������������  ₪ 29
מבחר טעמים לבחירתך

משקאות חמים מיוחדים
משקה עוגיות �������������������������������������������������  ₪ 28
חלב חם ,קרם לוטוס ,שברי עוגיות ,סירופ אגוזי לוז ,קצפת
ואגוזי לוז מסוכרים
הוט שוקולד ���������������������������������������������������  ₪ 28
שוקולד חם ,קקאו ,שוקולד לוז ,חלב חם ,קצפת ,וופל בלגי
ואגוזי לוז
טירמיסו ����������������������������������������������������������  ₪ 28
וניל ,אייריש קרים ,אספרסו ,פקאן גרוס ,קצפת ,עוגיות
ביסקוטי וקקאו
משקה פיסטוק �����������������������������������������������  ₪ 28
קרם פיסטוק ,חלב חם ,קצפת ושוקולד לוז

קינוחים
צ׳ורוס ארגנטינאי ������������������������������������������� ₪ 32
צ׳ורוס בציפוי קינמון וסוכר לצד מטבלים של שוקולד וריבת
חלב

פנקייק לוטי ��������������������������������������������������� ₪ 47
ערימת פנקייקים ,רוטב קרמל מלוח ומייפל ,קוקוס קלוי,
בננה מקורמלת ,קרם וניל ,מרשמלו צלוי ,גלידה וקצפת

קראק פאי ������������������������������������������������������ ₪ 34
קראסט שיבולת שועל עם מילוי עשיר וממכר לצד קרם פרש

וופל בלגי �������������������������������������������������������� ₪ 48
רטבים לבחירה :שוקולד אגוזים ,ריבת חלב ,שוקולד לבן,
מייפל.
מוגש עם כדור גלידה וקצפת

טרמיסו ������������������������������������������������������������ ₪ 39
קרם מסקרפונה איטלקי ,בישקוטים ,קרם וניל ,אספרסו
וקקאו
קרם ברולה ����������������������������������������������������� ₪ 39
קרם וניל צרפתי וסוכר שרוף
קוקי-גלידה ���������������������������������������������������� ₪ 39
שתי עוגיות שוקולד צ׳יפס נימוחות ,גלידת שמנת ,רוטב
שוקולד לבן ,שערות חלווה ופיסטוק

עוגת גבינה אפויה

אוראו  -עוגיות אוראו ,רוטב שוקולד וקצפת ������������� ₪ 42
לוטוס  -ממרח לוטוס ,רוטב קרמל מלוח ,קרמבל
עוגיות וקצפת ���������������������������������������������������� ₪ 42
גבינת ההפתעות  -רוטב שוקולד לבן ושוקולד לוז ,ריבת חלב,
עוגיות אוראו ,קרמבל עוגיות ,סוכריות שוקולד צבעוניות,
מרשמלו וקצפת �������������������������������������������������� ₪ 44

קוקו-ליים ������������������������������������������������������ ₪ 42
טארט קוקוס ,קרם ליים ,שוקולד לבן ,בעיטור קוקוס קלוי
ופירות יער
סניקרס ������������������������������������������������������������ ₪ 42
ביסקוייט שוקולד ,קרם טופי ,בוטנים מלוחים ,מוס שוקולד
בציפוי שוקולד ,רוטב קרמל מלוח וקצפת

פנקייק שחיתות ��������������������������������������������� ₪ 52
ערימת פנקייקים ,שוקולד לוז ,שוקולד לבן ,ריבת חלב ,רוטב
מייפל ,פרורי אוראו ,אגוזי לוז מסוכרים ,סוכריות שוקולד
צבעוניות ,מרשמלו וקצפת
פאי ���������������������������������������������������������������� ₪ 39
תפוחים/פיצוחים ,מוגש עם כדור גלידה וקצפת
קינוחים ללא תוספת סוכר ����������������������������� ₪ 39
פאי תפוחים  /גבינה פירורים

קינוחים ועוגות

ליד הקפה
מקרונים ��������������������������������������������������������� ₪ 28
 4יח׳
בראוניס ���������������������������������������������������������� ₪ 20
מאפה עשיר בשוקולד עם אגוזי מלך .מוגש חם בליווי קצפת
עוגיית בריאות ����������������������������������������������� ₪ 12
עוגיית גרנולה ,אגוזים ופירות יבשים

כנאפה ������������������������������������������������������������ ₪ 42
אטריות קדאיף במילוי גבינות ,סירופ סוכר ופיסטוק

צלחת עוגיות

עוגה בלגית חמה �������������������������������������������� ₪ 42
עוגת שוקולד בלגי חמה ,מוגשת עם כדור גלידה וקצפת

אלפחורס

פחזניות ���������������������������������������������������������� ₪ 44
פרופיטרולים במילוי קרם מסקרפונה וקרם פטיסייר ,רוטב
שוקולד לוז ,קרמל מלוח ,קרמבל עוגיות וקצפת

����������������������������������������������

₪ 42

��������������������������������������������������

₪ 10

��������������������������������������������������������

₪ 10
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עוגיית ריבת חלב דרום אמריקאית

