
-.9אספרסו קצר/ ארוך

-.12אספרסו כפול/ מקיאטו

-.12אמריקנו

-.13/16הפוך גדול/ קטן

-.12נס קפה

-.15נס על חלב

-.9קפה שחור

-.16צ'אי

-.16שוקו חם

-.20שוקו חם על בסיס שוקולד

-.10תה/ תה נענע

חליטות- בית לחם הגלילית/ קיווי-
תפוח/ לימון-לימונית/ סיידר תפוחים/ 

פירות יער
18.-

סיידר חם עם מקל קינמון ותפוחים 
-.20/16מיובשים/ תוספת יין אדום

שתייה חמה

קוקה קולה/ דיאט קולה/ ספרייט/
-.13דיאט ספרייט/ קוקה קולה זירו

-.9מים מינרליים/ סודה

-.15מיץ טבעי: תפוזים/ גזר

-.13לימונדה

-.16סיידר צלול/ מוגז

-.17בירה שחורה

-.17שוקו קר

-.16קפה קר

-.15סיידר קר עם נענע

-.20טובורג/ קרלסברג/ הייניקן/ גולדסטאר

שתייה קרה

מוזלי
36.-

גרנולה תוצרת בית עם פירות העונה ויוגורט

קפה/ שתיה קלה ומאפה/ כריך קטן

24.- 26.-

קפה ומאפה או כריך קטן

קטןגדול

חמאה וריבה ביתית או פסטו וממרח עגבניות

16.- 23.-

מנת לחם
4 פרוסות6 פרוסות

מרקים- מוגשים עם פרמזן ולחם

38.-

מרק בצל )טבעוני, מכיל קמח(

מרק דלעת, קרם קוקוס וקארי )טבעוני(

מרק ירקות )טבעוני(

סלט ירקות- עלי חסה, עגבניות, מלפפונים, 
פלפל, גזר, גבינה בולגרית וגרעיני חמנייה 

ברוטב שמן זית ולימון

סלט תרד וקינואה- חסה, עגבניות, חמוציות, 
בזיליקום, גזר, נענע ואגוזים ברוטב הדרים

סלט חסה וגבינות- עגבניות, בצל סגול, אגוזים, 
פרמז׳ן, רוקפור, בולגרית וקרוטונים ברוטב 

שמן זית ובלסמי

סלטים - מוגשים בתוספת לחם

44.- 54.-

קטןגדול

42.- 33.-

כריכים מלחם דגנים
בתוספת סלטבתוספת זיתים

כריך קשקבל- פסטו, חצילים ופלפלים קלויים

כריך ים תיכוני- פסטו, גבינה בולגרית, חצילים 
קלויים, זיתים וזעתר                       

כריך בריאות- גבינת עיזים, פלפלים קלויים 
ועלי סלט

וואטסאפ להזמנות:
 .050-303-6790 

נא לשים לב שמאשרים את ההזמנה
טלפון:

04-953-5414 



קינוחים

רביולי שוקולד ברוטב שמנת, 
-.48וניל ופירות העונה

-.38פרוסת עוגת גבינה אפויה

-.24פרוסת עוגת שמרים

צלחת עוגות בחושות
-.29)3 פרוסות(

-.14פרוסת עוגה בחושה

-.6תוספת כדור גלידה

רביולי

67.-

רביולי בטטה- ברוטב שמנת וברוקולי

רביולי ארטישוק- ברוטב שמנת ואספרגוס

רביולי ערמונים- ברוטב שמנת עם פלפל קלוי 
וערמונים

רביולי תרד - ברוטב שמנת ופסטו

קישים - מוגשים בתוספת סלט

58.-

קיש פטריות- עם בצל, טימין, גבינות צאן ובקר  

קיש ברוקולי- עם שקדים, גבינות צאן ובקר

קיש פלפלים- עם קישואים, פסטו, גבינות 
צאן ובקר

קיש ים תיכוני- חצילים, עגבניות מיובשות, זיתים 
וגבינה בולגרית

קיש בטטה- עם שמנת חמוצה, רוזמרין, גבינות 
צאן ובקר

קיש כרישה- עם מנגולד, עגבניות מיובשות, 
גבינות צאן ובקר      

קיש בצל- בצל, בצל ירוק וגבינות צאן

לזניות
67.-

 לזנית תרד וברוקולי- 
עם גבינות צאן ברוטב פסטו ויוגורט צאן

 לזנית בצל- 
עם פקורינו, רוקפור ובשמל ברוטב פלפלים 

ושמנת

 לזנית עגבניות ופקורינו- 
ברוטב עגבניות ויוגורט צאן

 לזנית פטה עיזים- 
עם זיתי קלמטה ברוטב עגבניות ויוגורט צאן

 לזנית חצילים- 
עם גבינות צאן ברוטב עגבניות ונגיעה של שמנת

 לזנית בטטה, תפוח אדמה וגבינות- 
ברוטב שמנת

שעות פעילות: 
ימים א׳-ה׳ מ-08:00 עד 17:30
יום שישי מ-08:00 עד 15:00

יום שבת - סגור

רוטב פסטו- ברוטב פסטו שמנת/ קרם קוקוס

רוטב עגבניות- ברוטב עגבניות טריות

רוטב רוזה- ברוטב עגבניות ושמנת / קרם קוקוס

רוטב תרד- ברוטב ריקוטה 5%, שמנת ועגבניות 
מיובשות 

רוטב פטריות- ברוטב שמנת/ קרם קוקוס עם 
פטריות שמפיניון, פורטבלו וכמהין

רוטב ארטישוק- עם פלפל קלוי, זיתי קלמטה 
וטימין על בסיס שמן זית

רוטב ירוקים- ברוטב שמנת/ קרם קוקוס עם 
פסטו, ברוקולי, תרד, אספרגוס ואפונה 

פסטת ילדים- פנה ברוטב עגבניות/שמנת  -.34

קנלוני תרד וריקוטה- ברוטב עגבניות

מוסקה טבעונית- חצילים וחלבון מהצומח 
ברוטב עגבניות

ניוקי / פסטה סלמון- ברוטב פסטו ושמנת

 פסטות טריות תוצרת בית
ניתן לבחור בכל אחד מן הרטבים את 

 הפסטות הבאות: 
פנה/ פטוציני/ ספגטי,

פנה מקמח מלא/ פנה מכוסמין

56.-

67.-


