
כל המחירים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק

המיוחדות  מהמנות  ליהנות  יכולים   אתם 
של קפה מיכאל גם אצלכם בבית

ממנות  גדלים,  במגוון  הביתה  אתכם  לקחת  מנות  להזמין  ניתן 
אישיות ועד למנות גדולות יותר המתאימות גם לאירוח.א

טוסט מיכאל
מוגש עם תפו"א אפויים ואיולי

58עיזים
תערובת פטריות ובצל מוקפצים עם גבינת עיזים מותכת ועלי אורוגולה טריים

56טונה
סלט טונה, גבינת צ'דר ועגבנייה

56גבינות
מוצרלה, גאודה ופרמג'ן עם פסטו עשבים

62סלמון
פרוסות סלמון מעושן עם ממרח שמנת, גבינות ותרד

58קממבר
 קממבר, חמאת שום, ריבת בצל ביין ואורוגולה

38בוריק אפוי
מאפה ממולא בתפוחי אדמה, בצל מטוגן ותבלינים ארומטיים. מוגש עם יוגורט

36טורטיה מעושנת
מוצרלה מעושנת, ממרח עגבניות מיובשות וצ'יפוטלה עם מטבל שמנת חמוצה

40סלט קיסר
עלי חסה פריכים, קרוטונים, איולי, בצל כבוש, אנשובי ופרמג'ן

44מאפה פלפלים וסנט מור
מאפה במילוי פסטו עשבים, פלפלים קלויים וגבינת סנט מור. מוגש ברוטב אריסה

38פולנטה אפויה
פולנטה שמנת וגבינות אפויה בתנור עם צ'דר ברוטב צ'אטני פלפלים

36ברוסקטה סרדינים
לחם קלוי, טפנד זיתים, צ'ילי כבוש, אורוגולה, בצל סגול, איולי וסרדינים

38חציל קלוי 
חציל בלאדי, תבשיל עגבניות פיקנטי, גרגירי חומוס וטחינה ירוקה. מוגש עם לחם

44פנצנלה
סלט עגבניות, ארטישוק, אנשובי, זיתים, בצל סגול ומוצרלה טרייה במרינדה עם לחם קלוי

36מרק היום 
מוגש עם לחם

44ניוקי סלק
 ניוקי תפו"א וסלק צלוי ברוטב שום, חמאה ויין לבן עם שקדים קלויים, גבינת עיזים ואורוגולה

ראשונות

48פשוט וטעים
 עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום, בצל סגול וגבינה בולגרית ברוטב שמן זית, לימון

וזעתר

62מוקפץ 
 גזר, בצל, פטריות, פלפלים ונבטים מוקפצים מעל עלים ירוקים, כרוב 

סגול, עגבניות שרי ובצל סגול ברוטב שמן זית ולימון

54אטריות אורז 
 סלט קר מאטריות אורז, שעועית ירוקה, בצל סגול, כרוב סגול, מלפפון וגזר ברוטב

ליים, צ'ילי וג'ינג'ר עם בוטנים קלויים וטחינה גולמית

62ניוקי
 עלים ירוקים, בצל סגול, קרוטונים ועגבניות שרי ברוטב ויניגרט לימוני עם ניוקי

ובייבי מוצרלה מוקפצים בפסטו עשבים

58קינואה
 קינואה עם סלק ובצל צלויים, רוקט, עגבניות מיובשות ושקדים קלויים

ברוטב שמן זית ולימון עם גבינה בולגרית

58חלומי
 עלי חסה, עלי בייבי, עגבניות שרי, מלפפונים, בצל סגול, בטטה צלויה, חלומי צרוב,

אגוזי מלך, ויניגרט לימון ובלסמי מצומצם

66סלמון מעושן
 עלי חסה פריכים, בצל סגול, מלפפון, ביצה עלומה, פנקו קלוי, עגבניות ושעועית

ירוקה מוקפצים, סלמון מעושן ואיולי

58ים תיכוני
קישואים צלויים, עגבניות שרי, מלפפונים, גרגירי חומוס מתובלים,

עלי נענע, בצל סומק ופטה עיזים ברוטב טחינה ירוקה

סלטים
מוגשים עם לחם

48מרגריטה
רוטב עגבניות ומוצרלה

56ביאנקו
רוטב שמנת, רוקפור, מוצרלה, קולפניות אספרגוס ועלי אורוגולה טריים

54סיצליאנית
רוטב עגבניות, ארטישוקים, בצל צלוי, פלפל חריף, מוצרלה וכוסברה

52פסטו 
פסטו עשבים, עלי תרד, בטטות, חצילים, קישואים ובצלים

פיצות

52ברי אגוזים
איולי שום, צ'אטני אגסים, גבינת ברי אגוזים ועלי אורוגולה 

48קומות 
כריך שלוש שכבות עם ירקות קלויים, פסטו עשבים וממרח טופו

52עראייס פטריות 
תערובת פטריות ובצלים פיקנטית, טחינה ואריסה בלחם פרנה 

46טונה
סלט טונה, ביצה קשה, חלפיניו כבוש ועגבנייה

56סלמון מעושן
סלמון מעושן, גבינת שמנת, עגבנייה, בצל ירוק וגרידת לימון

52קלאב פתוח
בייגל קלוי, ביצת עין, גאודה מותכת, חסה, עגבניה, מלפפון חמוץ ואיולי

כריכים
56טליאטלהמוגשים עם סלט הבית

פסטה ברוטב שמנת, עגבניות, פלפלים קלויים וכרישה צלויה

56פרפלה ים תיכוני 
פסטה עם עגבניות צלויות, זיתים, בצל מטוגן ויין לבן 

ברוטב עגבניות וארטישוקים

68רביולי גבינות ברוטב ג'ק
רביולי גבינות ברוטב פטריות שימאג'י, וויסקי, שמנת, אבקת פורצ'יני ופרמג'ן

72רביולי עגבניות וארטישוקים
 רביולי במילוי עגבניות צלויות וארטישוק ברוטב שום, חמאה, יין לבן

וארטישוקים צלויים

72רוטולו בטטה ואספרגוס
רולדת פסטה במילוי בטטה, אספרגוס וגבינות. אפויה בתנור 

ברוטב שמנת ופרמג'ן

68רדיאטורי סלמון
פסטה עם סלמון מעושן ותרד ברוטב שום, חמאה, יין לבן ולימון

72פאי רועים 
תבשיל ירקות ופטריות עשיר אפוי בתנור בציפוי פירה תפוחי אדמה

56חציל פרמג'ן
 חציל ממולא בגבינות, בציפוי קראסט פרורי לחם ותבלינים

עם רוטב עגבניות וסלט אורוגולה

62תבשיל ירוקים ומג'דרה 
 מג'דרה אורז מלא ועדשים שחורות עם תבשיל מנגולד, סלרי ואספרגוס חמצמץ

ואגוזי קשיו קצוצים

58לזניה תרד
שכבות פסטה, תרד, מוצרלה, שמנת ופרמג'ן

48קיש יומי
קיש ירקות וגבינות יומי. מוגש עם סלט עלים

54שקשוקה
שקשוקה עגבניות פיקנטית עם גבינה בולגרית. מוגשת עם טחינה אדומה ולחם

עיקריות

56מחבת קציצות עדשים 
 קציצות עדשים וירקות ברוטב עשבי תיבול ולימון חמצמץ עם עגבניות ובצלים

צלויים

58מחבת קציצות טונה
קציצות טונה ברוטב עגבניות, לימון כבוש ואריסה

56מחבת קארי 
תבשיל ירקות קלויים, גרגירי חומוס, חלב קוקוס וקארי

מחבתות
תוספות לבחירה: קינואה וירקות קלויים / מג'דרה אורז מלא 

ועדשים שחורות / סלט תפו"א חם / סלט הבית



סכין ומזלג עורכים אירועים ומביאים את הטעם 
והאיכות של קפה מיכאל לאירוע הפרטי שלכם.א

אישי  באופן  אירוע  לכל  מותאם  שלנו  התפריט 
ומאפשר מגוון קולינרי רחב.

לפרטים פנו אלינו או צרו קשר
 טל' 02-5639999

rest@cafe-michael.co.il

החברתיות ברשתות  אחרינו  עקבו 

www.cafe-michael .co. i l
בקרו באתר

 הל”ה 26, ירושלים | 02-5639999

בואו להכיר את מיכאלה - האחות הקטנה שלנו!
מיכאלה - בית קפה ומאפייה שכונתית

עם מגוון מוצרים טעימים ואיכותיים
במרחק של 4 דקות הליכה מקפה מיכאל.

 השירות 20, ירושלים | 02-5639977

בקבוק גדול בקבוק קטן כוס יין לבן
94 - 28 גמלא שרדונה

94 50 28 גמלא ריזלינג

92 - - הרי גליל ויונייה

176 - - ירדן שרדונה כרם אורגני אודם

יין אדום
94 48 28 הרי גליל קברנה / מרלו

105 52 - גמלא סנג'ובזה

108 54 - גמלא השמורה קברנה מרלו

- 54 - רקאנטי קברנה / מרלו

190 - - יראון

28 היינקן

28 סטלה

28 גולדסטאר / גולדסטאר לא מסונן

28 סיידר תפוחים אלכוהולי

בירות בבקבוק

14 קולה

14 דיאט קולה

14 קולה זירו

14 ספרייט זירו

10 סודה

14 פיוז טי

10 מים מינרלים

24 / 12 סאן פלגרינו קטן / גדול

16 סיידר תפוחים צלול

14 לימונדה

14 תה קר ביתי

16 קפה קר

30 מילקשייק במבחר טעמים

28 פרי שייק – תות בננה

מיצים סחוטים במקום

18 תפוזים / גזר / תפוחים

תוספות: סלק, ג'ינג'ר

שתיה קלה
16 / 13 הפוך קטן / גדול

9 אספרסו קצר / ארוך

12 אספרסו כפול

10 קורטדו

9 מקיאטו קצר / ארוך

12 מקיאטו כפול

13 אמריקנו

9 קפה שחור

14 נס על חלב

18 מוקה

10 תה

12 תה צמחים

16 חליטה ביתית 
ג'ינג'ר, קינמון, לימון ודבש

18 צ'אי

18 סיידר חם  )תוספת יין- 6 ₪(

18 שוקו שוקולד

26 סחלב עם קוקוס, קינמון ופיסטוקים

24 יין חם עם פירות טריים ותבלינים

שתיה חמה

מצטרפים למועדון הלקוחות של קפה מיכאל ומיכאלה 
בעלות חד פעמית של 20 ₪ בלבד ונהנים ממגוון הטבות

מֹוֲעדֹון ַהָּלקֹוחֹות ֶׁשָּלנּו

מיכאלהקפה מיכאל

שומרים
על קשר

ה פ ק
מיכאל


