
ְּכִריִכים מוגשים עם סלט ירקות
50סלמון מעושן - גבינת שמנת, סלמון מעושן ועגבנייה

42טונה - סלט טונה, ביצה קשה, מלפפון חמוץ ועגבנייה

48קציצות סלק - קציצות סלק וגבינות, גבינת שמנת ורוקט 

54קרואסון פטריות - קרואסון חמאה, פטריות ובצל צלויים וגבינת סנט מור מותכת

50קממבר - ריבת פטל אדום, גבינת קממבר ועלי רוקט 

50מנצ’גו - איולי שום, גבינת מנצ’גו, חסה, עגבנייה, מלפפון ופטרוזיליה טרייה

ירקות קלויים  - ירקות קלויים )סלק, גזר, בצל סגול, זוקיני, קולורבי(,
פסטו וטחינה לבנה

50

ַּבְּקַטָּנה
38קציצות כוסמת וירקות - מוגש עם סלט וטחינה 

18תפוחי אדמה צלויים ואיולי

30בייגל, סלט, ביצה קשה וטחינה 

מוזלי - יוגורט עיזים )5%(, גרנולה, פירות טריים 
וסילאן

28

30מרק היום - מוגש עם קרוטונים

חציל קלוי – חציל קלוי, טחינה לבנה 
וסלט עגבניות טריות ועשבי תיבול

34

טֹוְסטים מוגשים עם סלט ירקות
44מוצרלה – רוטב עגבניות ומוצרלה 

48בולגרית – רוטב עגבניות, מוצרלה, בולגרית וטפנד זיתים 

48ביצה קשה – רוטב עגבניות, מוצרלה, בצל סגול וביצה קשה  

ירקות קלויים - בייגל טוסט פתוח עם טפנד זיתים, ירקות 
קלויים )סלק, גזר, בצל סגול, זוקיני, קולורבי( וגבינת עיזים 

50

56סלמון - בייגל טוסט פתוח עם תערובת גבינות וסלמון מעושן 

פטריות – בייגל טוסט פתוח עם תערובת פטריות ובצל, 
פרמג'ן ומנצ'גו

56

ִעָּקִרּיֹות מוגשות עם סלט
52לזניה גבינות ועגבניות - ברוטב שמנת. מוגשת עם ירקות חתוכים

קרפ ממולא - במילוי תערובת גבינות, אפוי בתנור ברוטב 
עגבניות ופרמזן. מוגש עם ירקות חתוכים

48

גלילות חצילים  - במילוי תפוחי אדמה ופסטו, אפויות 
ברוטב עגבניות וטחינה. מוגש עם ירקות חתוכים 

48

42קיש יומי - קיש ירקות וגבינות מוגש עם ירקות חתוכים

קנלוני מנגולד וגבינות – גלילות פסטה במילוי תערובת מנגולד 
וגבינות ברוטב שמנת ופרמג’ן. מוגש עם ירקות חתוכים 

54

ָסָלִטים
טבולה 

בורגול, עגבניות, מלפפונים, בצל סגול, חמוציות, עשבי תיבול וגרעינים
38

סלק בטטה
 עלים ירוקים, בטטה וסלק צלויים, קרוטונים, עגבניות שרי, ווינגרט דבש

ובולגרית מגורדת. מוגש עם לחם 

48

זוקיני קלוי 
עלים ירוקים, עגבניות שרי, מלפפונים, בצל סגול, שקדים קלויים ווינגרט דבש 
עם רצועות זוקיני צלוי בתנור, בולגרית מגורדת ובלסמי מצומצם. מוגש עם לחם

48

ניסואז
עלי חסה, תפוחי אדמה צלויים, טונה, ביצה קשה, עגבניות שרי, מלפפון חמוץ, 

בצל סגול ורוטב אלף האיים. מוגש עם לחם

54

ְּפָלטֹות

ָסַלט ַהַּבִית

חסה, עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום ובצל סגול
רוטב לבחירה: שמן זית לימון / ווינגרט דבש / אלף האיים

 תוספות: טונה - 3 ₪, ביצה קשה - 3 ₪, סלמון מעושן - 12 ₪, בולגרית - 4 ₪,
,₪  7  - עיזים  גבינת   ,₪  4  - קרוטונים   ,₪  4  - לבנה  טחינה   ,₪  4  -  זיתים 

חמאה - 1 ₪, ריבה - 2 ₪, ממרח – 3 ₪

 ְּפָלַטת ִמְמָרִחים

6 ממרחים, לחם, ירקות חתוכים וקפה

 ₪ 44

ְּפָלַטת ְּגִבינֹות
4 גבינות בוטיק, ריבה ביתית, פירות ולחם

₪ 56

₪ 32

ַּפְנֵקְיק
36קלאסי - 3 פנקייקים, סירופ מייפל ואבקת סוכר

פירות - 3 פנקייקים, סלט פירות העונה, גלידה 
וניל וסירופ מייפל

42

שוקולד - 3 פנקייקים, רוטב שוקולד, פצפוצי 
שוקולד וגלידת שוקולד

44

תוספת מייפל - 3 ₪, כדור גלידה  - 8 ₪ 

ְּכִריִכים ַּבְּקַטָּנה
18 טונה - סלט טונה ועגבנייה

18 בולגרית - פסטו, בולגרית ועגבנייה

18 ביצה קשה - איולי, ביצה קשה ומלפפון 



לשבת/לקחת ִמיְלְקֵׁשְייק
26/28 קטן

32/34 גדול

לשבת/לקחת אייס קפה
12/14 קטן

16/18 גדול

ְׁשִתָּיה ַקָּלה
6 פחית

10 זכוכית

8 מים מינרלים

6 סודה

10 בקבוק שוקו קר

18 בירות

לשבת/לקחת ָסחּוט ָטִרי
10 סחוט ילדים

16/18 סחוט קטן

20/22 סחוט גדול

24/26 שייק פירות

לשבת/לקחת

10/12 הפוך קטן

12/14 הפוך גדול

18 הפוך ענק

10/12 אמריקנו

10/12 נס על חלב

7/8 אספרסו

9/10 אספרסו כפול

7/8 מקיאטו

9/10 מקיאטו כפול
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ְׁשִתָּיה ַחָּמה

לשבת/לקחת

9/10 קורטדו

7/8 קפה שחור

14/16 שוקו שוקולד

14/16 צ’אי

24/26 סחלב 

8/10 תה

12/14 חליטה ביתית ג'ינגר, לימון, נענע וקינמון 

14/16 סיידר תפוחים 

2 תוספת טעם

2 תוספת שוקולד


