עוגות

כוס אישית 16 -ש"ח | קינוח אישי 26 -ש"ח | עוגת פס 65 -ש"ח |
עוגה קוטר  110 -19ש"ח | עוגה קוטר  120 -21ש"ח | עוגה קוטר  160 -26ש"ח

עוגות חלבי
גבינת פירורים קלאסית -מוס גבינה ושמנת בציפוי שטרוייזל
גבינה אפויה קלאסית -עוגת גבינת שמנת אפויה בציפוי קרם גבינה
גבינה אפויה ללא תוספת סוכר -עוגת גבינה על בסיס גבינת שמנת עם דובדבנים
פילדלפיה– עוגת בראוניז עם שכבת גבינה אפויה וציפוי שמנת מתוקה
טירמיסו -עוגת שכבות עוגיות בישקוטי וקרם מסקרפונה מתובל באספרסו
רושר -מוס שוקולד עשיר במילוי קרם אגוזים
טריקולד -מוס שוקולד מריר ,חלב ולבן
טריו פירות יער -מוס קסיס ,פטל ווניל
שוקולד בלגי -עוגת שכבות שוקולד ומוס וניל מצופה בשוקולד מריר
שוקולד פירורים -מוס שוקולד עשיר עם פרורי עוגיות שוקולד
אופרה -שכבות מוס שוקולד וקפה
לימון -קרם לימון עם בצק פריך
פאי לימון -קלתית בצק במילוי קרם לימון מעוטר במרנג מושחם
פאי שוקולד טופי -קלתית בצק פריך במילוי טופי ושוקולד חלב
פאי תפוחים -קלתית בצק פריך במילוי תפוחי עץ מקורמלים בקינמון וצימוקים
פאי אגסים -קלתית בצק פריך במילוי קרם שקדים ואגסים מבושלים
פאי אגוזים -קלתית בצק פריך במילוי תערובת אגוזים ,שקדים ודבש
פאי פרג -קלתית בצק פריך במילוי קרם שקדים ופרג
קינדר -מוס שוקולד מריר במילוי ממרח שוקולד לבן אגוזים מצופה בשוקולד חלב
בלאקפורסט -עוגת שכבות ווניל עם דובדבני אמרנה
טרילצה -שכבות בסקוויט לבן ,מוס שוקולד לבן ומוס ריבת חלב

כוס אישית  /פס  /קוטר  / 21קוטר 26
פס  /קוטר 26
פס
פס  /קוטר 21
פס
פס  /קוטר  / 21קוטר 26
פס  /קוטר  / 21קוטר 26
פס  /קוטר  / 21קוטר 26
פס  /קוטר  / 21קוטר 26
כוס אישית
פס
כוס אישית
קינוח אישי  /פס
קינוח אישי  /פס
קינוח אישי  /פס  /קוטר 21
פס  /קינוח אישי
קינוח אישי
פס
פס  /קוטר 21
פס
פס

עוגות פרווה
בראוניס שוקולד טבעוני -שכבות בראוניס ומוס שוקולד
פטל פיסטוק טבעוני -בחושה פיסטוק עם מוס שקדים בציפוי שטרויזל פיסטוק
ויקטוריה -מוס שוקולד מריר במילוי קרם ברולה
נגה -מוס שוקולד ואגוזים
סימפוניה -שכבות ז'קונט שקדים ,מוס קפה ושוקולד
שטרודל טבעוני -בצק פילו במילוי תפוחים מקורמלים עם צימוקים וקינמון
גבינה תות טבעוני -עוגת 'גבינה' קרה בשילוב קונפיטורת תות ביתית ובצק קרמבל פריך
פאי תפוחים טבעוני -פאי תפוחים בשילוב קינמון במעטפת בצק פריך
שוקולד חלבה טבעוני -מוס שוקולד וחלבה עם פרורי עוגיות חלבה
פאי בננה טופי טבעוני -קלתית בצק פריך במילי בננות וקרמל
נוצ'לטו טבעוני -שכבות של קרם שוקולד בלגי וקרם פרלינה אגוזים ,על מצע קריספי של
שוקולד ונוגט ,בציפוי קראנצ'י שוקולד

פס  /קוטר 19
פס
פס  /קוטר 19
פס  /קוטר 19
פס
פס
פס  /קוטר 19
קוטר  / 21קוטר 26
כוס אישית
קינוח אישי
פס  /קוטר 19
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לחמים של איתמר

עוגות
קראנץ חלבי
חלבה  /שוקולד  /גבינה  /אגוזים וקינמון /
אלפחורס  /שוקולד נוגט
קראנץ פרווה
שוקולד  /נוגט  /תפוחים
עוגת שבלולים פרווה
קינמון  /שוקולד
בחושות חלבי
שזיפים ואפרסקים  /שיש /
מייפל ,אגוזים וקינמון  /גזר לא סוכר
בחושות פרווה
גזר  /תפוז קוקוס  /שוקולד בננה )טבעונית(

במשקל

 40ש"ח

הזמנה יומיים מראש ,עד השעה 12:00
לחמים
לחם כוסמין
לחמנית שאור
לחמנית כוסמין
לחם שאור עם תוספות

 24ש"ח
 6ש"ח
 8ש"ח
 24ש"ח

 34ש"ח

רק בשישי
חלה מלאה 500 ,גרם
חלה מלאה 750 ,גרם
חלה כוסמין 500 ,גרם
לחמניה ללא גלוטן

 18ש"ח
 24ש"ח
 20ש"ח
 7ש"ח

 26ש"ח
 32ש"ח

 34ש"ח

מחיר לקילו

מאפים פרווה/חלבי
מאפים פילו פרווה/חלבי
קוקיז שוקולד צ'יפס פרווה
וניל שוקולד  /שוקולד שוקולד /
וניל סוכריות  /גרנולה
קוקיז חמאה
וניל שוקולד חלב  /וניל שוקולד לבן /
שוקו אגוזים  /שוקו-שוקו  /גרנולה

מאפה שבלולים מלוחים

 48ש"ח
 68ש"ח
 68ש"ח

 68ש"ח

 38ש"ח

במבחר מילויים:
מיקס גבינות -ריקוטה ,פרמג'ן ,מוצרלה ופוקרינו
פיצה -רוטב עגבניות ,מוצרלה וזיתים ירוקים
פסטו -ממרח בזיליקום ,מוצרלה ופרמג'ן

מגוון אוזני המן חלבי ופרווה
בשלל טעמים במשקל או במארזים

חלות  -רק בשישי
חלה קלועה רגילה
חלה קלועה מתוקה עם צימוקים
חלה עגולה מתוקה
חלה קלועה מלאה
מיני חלה קלועה מלאה
מיני חלה קלועה לבנה
חלת שום
לחמנית חלה מלא  /לבן  /שבלול צימוקים

 12ש"ח
 14ש"ח
 14ש"ח
 16ש"ח
 11ש"ח
 10ש"ח
 18ש"ח
 5ש"ח

לחם מחמצת

 20ש"ח

הזמנה יום לפני ,עד השעה 10:00
אגוזים  /אגוזים וחמוציות  /זיתים  /גרנולה /
עגבניות מיובשות  /כפרי  /לבן

ועוד...
בייגל רגיל  /מלא  /שומשום  /בצל
  5יחידות ,ב 20-ש"ח -לחמניה לבן  /מלא
  6יחידות ,ב 20-ש"ח -באגט לבן  /מלא
לחמנית ביס מלא  /לבן
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 5ש"ח
 4ש"ח
 12ש"ח
 2ש"ח

סלטים

קטן 250 -מ"ל | גדול 400 -מ"ל | ענק  1 -ליטר
ק | ג | ע
66 | 36 | 20
ירקות כבושים בתבלינים | כרוב ,גזר ,קולורבי ולפת בכבישה ביתית
90 | 40 | 24
סלט לוביה | לוביה ,מגוון פירות יבשים ורוטב סילאן חמצמץ
84 | 38 | 22
מלפפון ושמיר | מלפפון ירוק כבוש עם בצל ושמיר
84 | 38 | 22
חציל פיקנטי | חצילים אפויים ברוטב עגבניות פיקנטי
84 | 38 | 22
חצילים בתחמיץ | חצילים אפויים בתחמיץ עשבי תיבול
84 | 38 | 22
חצילים בטחינה | חצילים שרופים בתנור עם טחינה ירוקה
90 | 40 | 24
זוקיני ונענע | פרוסות זוקיני צלוי עם שמן זית וטימין ברוטב נענע ולימון
68 | 32 | 18
טונה אמריקאית | טונה ,סלרי ,מלפפון חמוץ ,בצל סגול ומיונז קרמי
84 | 38 | 22
סלק צלוי | סלקים אפויים במלח גס בתנור וחתוכים לרצועות ברוטב בלסמי מצומצם
98 | 44 | 26
במיה | במיה צלויה בתבשיל עגבניות ,פלפלים אדומים קלויים וצ'ילי
110 | 52 | 30
ארטישוק | ארטישוקים כבושים ,זיתי קלמטה ,עגבניות מיובשות ,לימון כבוש ופטרוזיליה
90 | 40 | 24
שורשים בתחמיץ | מקלוני גזר ,קולורבי ושומר בתחמיץ בתקתק
90 | 40 | 24
בטטה ומייפל | קוביות בטטה צלוייה עם סלרי ,אגוזי מלך ,מייפל ולימון
84 | 38 | 22
מיקס כרוב צלוי | כרוב לבן וסגול צלויים בתנור עם חרדל גרגירים ושקדים קלויים
84 | 38 | 22
תפוח אדמה וחרדל | תפוחי אדמה מדורה ברוטב ווינגרט חרדל ולימון
90 | 40 | 24
פלפלים צלויים | רצועות פלפלים ובצלים צלויים בתנור עם שמן זית ,שום ועשבי תבלין
84 | 38 | 22
תירס קלוי | גרגירי תירס ופרוסות כרישה צלויים בתנור עם צ'אטני של פלפלים קלויים
84 | 38 | 22
ממרח עדשים | ממרח עדשים כתומות וטחינה עם שום ,לימון וכמון
68 | 28 | 16
עדשים | עדשים שחורות ,בטטות צלויות ,בצל סגול ואגוזי לוז
68 | 28 | 18
טריו עדשים | עדשים שחורות ,כתומות וירוקות עם בצל סגול ,לימון כבוש ופטרוזיליה קצוצה
76 | 32 | 20
אטריות שעועית | אטריות שעועית ,גזר ,מיקס אגוזים ,בצל ירוק וכוסברה
70 | 30 | 18
טבולה | טבולה עשבים ואגוזים עם חמוציות ורכז רימונים
60 | 26 | 16
קינואה | דואט קינואה לבנה ואדומה ,אורוגולה ושקדים ברכז תפוזים מתקתק
60 | 26 | 16
פריקי | פריקי מבושלת עם עגבניות ובצל צלויים ,זעתר ושקדים שלמים
56 | 24 | 14
קוסקוס | קוסוקס עם משמשים ,חמוציות ,תפוחים מיובשים ,צימוקים ורוקט ברוטב תפוזים
56 | 24 | 14
פסטה | פסטה עם עגבניות מיובשות ,זיתים שחורים ופסטו
60 | 26 | 16
חיטה ואנטיפסטי | חיטה ,מיקס ירקות אנטיפסטי )בטטה ,חציל ,זוקיני ופלפל(
ברוטב שמן זית ,לימון ועשבי תבלין
המידה מתייחסת לגודל הקופסא ,אנו מתחייבים לקופסא מלאה

בלינצ'ס
תפוחי עץ וקינמון  /גבינה מלוח  /גבינה מתוק /
תפוחי אדמה ופטריות  /גבינה מתוק עם צימוקים

מינימום  4יחידות
 9ש"ח
ליחידה
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פשטידות

קוטר  58 | 24ש"ח
תפוחי אדמה | תפוחי אדמה אפויים ,כרישה צלויה
ורויאל שמנת וגבינות
תרד ובטטה | עלי תרד מוקפצים ,בטטות צלויות
ורויאל שמנת וגבינות
בצל ,פטריות וגבינת עיזים | בצל ופטריות
מוקפצים עם תימין ,רויאל שמנת ופרוסות גבינת עיזים
חציל קלוי ,עגבניות מיובשות ופרמג'ן | קוביות
חציל קלויות ,עגבניות מיובשות ורויאל שמנת וגבינות
ירקות קלויים ובולגרית | עגבניות שרי צלויות,
פלפלים קלויים ,זיתים שחורים ורויאל שמנת וגבינות

מרקים
מרק כתום  /מרק שבועי משתנה
קטן ) 500מ"ל( 28 -ש"ח | גדול ) 1ליטר( 49 -ש"ח

קישים
בצל | תרד | פטריות | בטטה | ברוקולי
 80ש"ח
קיש גדול ) קוטר (22
 26ש"ח
קיש קטן ) קוטר (12
 56ש"ח
מארז מיני קישים ) 8יחידות(

ממולאים
 20ש"ח ) 4יח'(  54 /ש"ח )  8יח'(
בצלים
ממולאים באורז לבן ותבלינים
 20ש"ח ) 4יח'(  54 /ש"ח ) 8יח'(
עלי כרוב
ממולאים באורז לבן ותבלינים ואפויים ברוטב עגבניות
 22ש"ח ) 8יח'(  50 /ש"ח ) 20יח'(
עלי גפן
ממולאים באורז ותבלינים

תוספות

קטן 400 -מ"ל | גדול 1 -ליטר
|  28ש"ח
תפוחי אדמה צלויים | סירות תפוחי אדמה צלויות בתנור עם שמן זית ,שום ותימין
|  28ש"ח
פרוסות בטטה צלויות | בתנור עם שום ותבלינים
 34 | 18ש"ח
ירקות צלויים | סלק ,גזר ,קולורבי ,בצל סגול וזוקיני צלויים בתנור עם שמן זית וטימין
 32 | 16ש"ח
מג'דרה | תבשיל אורז מלא ועדשים שחורות עם בצל מטוגן ותבלינים
 32 | 16ש"ח
פריקי פטריות | תבשיל פריקי עם פטריות ,בצל ,תבלינים ועשבי תיבול

קציצות

 8יחידות

כוסמת וירקות | כוסמת ,גזר ,בצל ,זוקיני ותפוח אדמה עם טחינה
סלק וגבינות | סלק מבושל ,רוקפור ,מוצרלה ופרמג'ן
קינואה וירקות | קינואה מבושלת ,גזר ,בצל ,זוקיני ועשבי תיבול
קציצות עדשים | עדשים כתומות ,גזר ,בצל ,קישואים ,פטרוזיליה ,כמון וטחינה
מיקס קציצות |  4יחידות מכל סוג ) סה"כ  16יחידות(

 44ש"ח
 46ש"ח
 44ש"ח
 44ש"ח
 82ש"ח
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