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ממרחים
צנצנת ממרח – 26 ₪

ממרחים של אלון )קופסאות של 1/2 ליטר(:
פסטו עשבים – 46 ₪

עגבניות מיובשות – 42 ₪
טפנד זיתים – 44 ₪

טחינה לבנה / אדומה / ירוקה – 36 ₪

₪כמותסלטים

20180 כוסותמבחר סלטים בכוסות אישיות )קינואה / עדשים / טבולה(

165כ – 15 מנותסלט טונה גדול – עלים ירוקים, טונה, בצל סגול, עגבניות, תפו”א מתובלים, ביצים קשות ורוטב איולי

165כ – 15 מנותסלט יווני גדול – חסות, עגבניות, מלפפונים, גמבה אדומה, בצל סגול, גבינה בולגרית וזיתי קלמטה

185כ – 15 מנותסלט קינואה – סלק ובצלים צלויים, רוקט, עגבניות מיובשות ושקדים קלויים ברוטב שמן זית ולימון

200כ – 15 מנותסלט אנדיב – עלים ירוקים, אנדיב, פירות טריים, גרנולה וגבינת תום ברוטב ויניגרט

180כ – 15 מנותסלט ים תיכוני – עגבניות, מלפפונים, גרגרי חומוס מתובלים, קישואים צלויים, בצל סומק ופטה עיזים

155כ – 15 מנותחציל בלאדי – חציל קלוי עם יוגורט עיזים, סלסת עגבניות וטחינה גולמית

195כ – 15 מנותסלט פנצנלה – עגבניות טריות, ירקות קלויים, בזיליקום, קרוטונים, ארטישוקים, שום ושמן זית

175כ – 15 מנותסלט מזוגגים – עלים ירוקים, סלק וגזר מזוגגים, אגוזים קלויים ופטה עיזים

195כ – 15 מנותטבולה עשבים ואגוזים – בורגול, עשבי תיבול טריים, מלפפונים, עגבניות, בצל סגול, חמוציות וגרעינים

175כ – 15 מנותטריו עדשים – עדשים כתומות, ירוקות ושחורות עם עשבי תיבול טריים, לימון כבוש, בצל סגול וגבינה בולגרית

185כ – 15 מנותאורז בר – אורז בר, שומר, סלרי, רימונים ותפוחי עץ

185כ – 15 מנותסלט מקסיקני – חסה אייסברג, שעועית אדומה, תירס, פלפל חריף, פלפל אדום ואבוקדו

175כ – 15 מנותסלט פלפלים קלויים – פלפלים קלויים, בלסמי מצומצם ושמיר

170כ – 15 מנותסלט פסטה - שעועית ירוקה, אספרגוס, ארטישוק צלוי, גבינת מוצרלה, עלי בזיליקום, ברוטב שמן זית ולימון

175כ – 15 מנותקפרזה – שכבות עגבניות ומוצרלה עם בזיליקום, שמן זית ובלסמי מצומצם

175כ – 15 מנותסלט שורשים אסיאתי - גזר, סלק, קולרבי, סלרי ובוטנים קלויים ברוטב סויה מתקתק

לחמים
גרנולה / אגוזים / חמוציות / עגבניות מיובשות / זיתים  – 18 ₪

/ צימוקים   / שומשום   / קימל   / פרג   / בצל   - יד  עבודת  מחמצת   לחמי 

זעתר / כוסמין – 24 ₪

בייגל אמריקאי – רגיל / בצל / מלא / שומשום – 5 ₪ ליחידה, 5 יח’ ב- 20 ₪

מגוון נוסף של לחמים, חלות, לחמניות ועוד לפי דרישה



₪כמותפלטות 

48כ- 10 מנותפלטת ירקות קטנה

95כ- 18 מנותפלטת ירקות גדולה

130כ- 12 מנותפלטת פירות העונה

180כ- 15 מנותפלטת גבינות )גאודה, בולגרית, שמנת וקממבר(

120כ- 10 מנותפלטת סלמון מעושן

₪כמותמגשים

 מגש כריכונים אישיים )סלט טונה / גאודה / בולגרית / סלט ביצים(
תוספת סלמון מעושן – 3 ₪ ליחידה

20140

 מגש כריכונים אישיים ללא גלוטן* )סלט טונה / גאודה / בולגרית / סלט ביצים(
תוספת סלמון מעושן – 3 ₪ ליחידה

10140

20190מגש כריכוני קרואסון וגבינות

20130מגש בראוניז במבחר טעמים

20140מגש עוגות בחושות אישיות )מאפינס(

398 עוגותמגש עוגות בחושות פרוסות

3108 עוגותמגש קראנץ שמרים חלבי פרוס

2060מגש מאפים מלוחים )בורקסים(

2060מגש מאפים מתוקים )רוגלך, קינמון...(

8יחידהכוסות מוזלי אישיות )מינימום 10 יח’(

₪כמותאוכל חם

 מרק )1 ליטר( - כתום / קישואים ותרד / עגבניות / כרישה ותפו”א / מינסטרונה /
עדשים כתומות / עדשים ירוקות ועגבניות / תירס / גריסים ופטריות

560 מנות

190כ- 6 מנות עיקריותלזניה תרד – שכבות עלי פסטה, תרד מוקפץ, בשמל וגבינות

190כ- 6 מנות עיקריותלזניה חצילים – שכבות עלי פסטה, חצילים קלויים ורוטב עגבניות עם מבחר גבינות

220כ- 6 מנות עיקריותקריספי קנלוני - במילוי גבינת עיזים ובצלים קלויים ברוטב שמן זית, עגבניות צלויות וזיתי קלמטה

175כ- 6 מנות עיקריותפסטה דלעת – חונקי כמרים ברוטב שמנת, דלעת צלויה, עלי בזיליקום, אגוזים קלויים ופוקורינו

180כ- 6 מנות עיקריותגרטן תפוחי אדמה וכרישה

עלי קרפ ממולאים בתערובת גבינות ואפויים ברוטב עגבניות ופרמג'ן 185כ- 6 מנות עיקריותקרפ ממולא –

175כ- 6 מנות עיקריותמאפה חצילים – שכבות חצילים ותפוחי אדמה ברוטב עגבניות עם גבינה בולגרית וטחינה גולמית

240כ- 6 מנות עיקריותקציצות טונה - ברוטב אריסה, עגבניות ולימון כבוש

80יחידהמבחר קישים )קוטר 22(

26יחידהמבחר קישים אישיים )קוטר 12(

8יחידהמבחר מיני קישים )קוטר 4, מינימום 8 יח’(

 מבחר עשיר של עוגות, עוגיות וקינוחים
עוגות שמרים, עוגות בחושות, עוגות מוס חלביות ופרווה, עוגות חגיגיות, קינוחים אישיים ועוד...
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מינימום הזמנה לאספקה אליכם )ירושלים בלבד( – 500 ₪. בכל הזמנה קטנה מסכום זה נשמח להעלות על מונית ולהוסיף את עלות המונית לחשבון.
זמינות מוצרים בהתאם למלאי הקיים במקום. ניתן בהזמנה מראש של מספר ימים להציע את כל המבחר. ט.ל.ח.

* הלחמניות הן לחמניות ללא גלוטן שנאפות במפעל שאינו סטרילי לחלוטין. כמו כן במטבח שלנו אין הפרדה לכלים ללא גלוטן. כל 
המוצרים עם חשש לגלוטן.


