
תפריט בוקר

שלומית כה�-א�י�
"�מתו� ה�פר: "נשיקה בכי

 café_gan_sipur          |  יפור�
ה ג� 

קפ
תנו:      

או
שו 

חפ

אירועי� בקפה ג� �יפור
אנחנו מציעי
 חבילה לשדרוג השולח�  

בהתא
 לאופי האירוע הכוללת: 
�ידורי פרחי
, בלוני הליו
, זר לראש. 

עזרו לנו לשמור על איכות ה�ביבה. אנא המנעו משימוש בקשיות.

� י י ע ב ט  � י צ י מ

מי גזר / תפוגזר
מי תפוזי�


�חוטי
 במקו

� י ר ק ת  ו א ק ש מ
מוגזי� / תה קר (אפר�ק)

מינרלי� בטעמי� (אפר�ק / ענבי�)

בירה שחורה

לימונדה טרייה / לימונענע

קפה קר א�פר�ו / שוקו קר

מי ענבי� / מי תפוחי�

מי� לכלב 

₪ 12

₪ 12
₪ 15

₪ 15
₪ 15

₪ 15

₪ 15

₪ 12

₪ 0

� י א ו פ ק ת  ו א ק ש מ
איי� בריאות ירוק  

מנגו, אננ�, תמר, בננה , עלי תרד,
.
פטרוזיליה, נענע, על ב�י� מי

איי� קפה / איי� וניל
תו�פת מנת א�פר�ו - 3 ₪

איי� לימונענע

איי� תפוגזר ג'ינג'ר

איי� �ַ�ִאי
על ב�י� מי� תפוזי
 / מי
 / חלב /

חלב �ויה  בתו�פת �ילא�, בננה,
מנגו ותות שדה.

שייק טרופי טבעוני
,
על ב�י� חלב קוקו� ומי� תפוזי

מנגו, אננ� ו�ילא�.

איי� פירות
3 פירות לבחירה

�מנגו, בננה, תמר, תות, מלו� ואננ
על ב�י� מי� תפוזי
 / מי
 / חלב /


יוגורט / חלב �ויה / חלב שקדי

שייק טחינה טבעוני
בננה, תמר, טחינה גולמית, תערובת
אגוזי
 ו�ילא� על ב�י� חלב �ויה.

האיי� של אריה  
איי� וניל, תותי
, ריבה ונגיעת קצפת.

איי� לוטו� וניל  
איי� וניל, עוגיות לוטו�, ריבת חלב,

פקאני
, קצפת וגלידה וניל צ'יפ.

מילקשייק בטעמי� לבחירה
וניל / שוקולד / תות (�ורבה) / 

ריבת חלב / וניל מקופלת

איי� הפתעות
,
איי� קפה ע
 איי� וניל, פקאני
שוקולד מקופלת ונגיעת קצפת.

₪ 29

₪ 22

₪ 29

₪ 29

₪ 29

₪ 29

₪ 29

₪ 29

₪ 29

₪ 29

₪ 18

₪ 19

נית� לקבל את המשקאות החמי
 ע
 חלב דל שומ� |
   
קפה ללא קפאי� | חלב �ויה      | חלב שקדי

(
(ללא תשלו

� י מ ח ת  ו א ק ש מ

�נגריה חמה > אלכוהולי

א�פר�ו > קצר / כפול

אמריקנו > א�פר�ו + מי� חמי�

מקיאטו > א�פר�ו ע� קצ� חלב

קפוצ'ינו > רגיל / גדול

לטה מקיאטו >
הפו� חלש בכו� זכוכית גדולה

קפה הבית > רגיל / גדול
קפוצ'ינו ע� שוקולד מקופלת

שוקו ח� > רגיל / גדול
חלב ח� ע� פרליני� של שוקולד חלב

קפה שחור

תה ע� נענע > (נית� ג� ללא קפאי�)
פירות יער / לימונית לואיזה / י�מי� ירוק / 

אנגלי / ארל גריי

קנק� חליטת תה ח� > 
(נית� ג� ללא קפאי�)

פירות יער / לימונית לואיזה / י�מי�

�יידר ח�

�יידר יי� אדו� ח�

מי� חמי� למוצ של הילד הראשו�

תו�פת קצפת לשתיה חמה

צ׳אי לאטה > ע� קינמו�  

₪ 22
₪ 12/10
₪ 15/12
₪ 12/10
₪ 16/13
₪ 16 

₪ 18/15

₪ 18/15

₪ 12/10
₪ 12

₪ 15

₪ 18

₪ 16

₪ 22
₪ 0
₪ 3

₪ 40

₪ 32
₪ 32

₪ 44
₪ 45

₪ 14
₪ 22

₪ 85

₪ 120

₪ 130

₪ 120/35

₪ 120/35

₪ 139

₪ 24
₪ 22

₪ 28/25
₪ 28/25

₪ 27

ערק > 60 מ"ל
בתו�פת תפוזי
 / לימונדה 

ווי�קי

וודקה > 60 מ"ל 
בתו�פת תפוזי
 / לימונדה

צ'יי�ר ערק / וודקה

צ'יי�ר ווי�קי

יינות
מבעבע

למברו�קו - מבעבע איטלקי, חצי יבש. מתקתק ופירותי

לב�
רקאנטי פרנ׳ בלנד - חצי יבש, בלנד של פרנ�׳

קולומבר ו�וביניו� בלא�. מתקתק, קליל וטעי

מאד האו�, �וביניו� בלא�

ניו זילנדי, יבש, ארומה של פירות טרופיי

רקאנטי, יונת� לב�
בלנד של קולומבר ושרדונה, פירותי, קליל ומרענ�

אדו�
רקאנטי, יונת� אדו�

בלנד של קברנה �וביניו� ושיראז, נעי
, מאוז� וכיפי

יקבי רמת הגול�, גמלא, בלנד אדו�
בלנד של קברנה, מרלו וקברנה פרנק, 


עשיר בטעמי
, מאוז� ונעי

בירות
גולד�טאר מהחבית > שליש / חצי

הייניק� מהחבית > שליש / חצי
גודל�טאר לא מ�ונ� > בקבוק

�ול > בקבוק
הייניק� > בקבוק

קוקטיילי�
מרגריטה אננ� קפואה 

אפרול שפרי� 

כשר
למהדרין
בהשגחת
רבנות
ירושלים



הבריאות שלכ
 חשובה לנו - במידה וידועה לכ
 רגישות מזו� מכל �וג אנא עדכנו את צוות השירות.

ללא תו�פת �וכר אפשרות למנה ללא גלוט� (המטבח גלוטני)טבעוני / אפשרות לטבעוני

קבוצת ג� �יפור גאה להיות מבי� נותנות הח�ות של נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית קבוצתית.

מתאי� להתחלה או נשנוש.

לח� פרמז'� ועשבי תיבול   
 [
לח
 לבחירה [לח
 מחמצת לב� / דגני

ע
 מטבל �ל�ה, טחינה ופ�טו.

פוקצ'ה חציל ולאבנה      
ליבת חציל על הגריל, בצל מקורמל, 

שו
 קונפי, פרמז'�, קלמטה, פ�טו ולאבנה.

�לט �לק ועשבי�            
�לק, פטרוזיליה, נענע, עלי �לרי,

חמוציות, רכז רימוני
, אגוזי מל�,
פיצוחי ג'עלה, גבינת פטה וטחינה גולמית.

כרוביות ממולאות     
כדורי כרובית וגבינות טובות בציפוי פרי�.
מוגש על קר
 כרובית, רוטב צ׳ילי מתוק, 

טריאקי ובצל
 

₪ 27

₪ 58/29

₪ 42

₪ 49

מוזלי קלא�י 
יוגורט בקר 4.5% שומ�,
פירות העונה וגרנולה.

טבעוני:
מוזלי �גול   

�ורבה א�אי, אוכמניות, בננה
וחלב קוקו�/ על ב�י� יוגורט

4.5% שומ�.

מוזלי אדו�   
,
�ורבה תות, מייפל, תותי 

/ �פירות יער וחלב קוקו
על ב�י� יוגורט 4.5% שומ�.

מוזלי צהוב   
/�בננה, אננ�, מנגו וחלב קוקו

על ב�י� יוגורט 4.5% שומ�.

מוזלי ירוק   
תרד, מלפפו�, אננ�, מלו�

וחלב קוקו�/ על ב�י� יוגורט
4.5% שומ�.

מעל המוזלי
גרנולה, קוקו� קלוי וזרעי צ׳יה

₪ 35

₪ 39

₪ 39

₪ 39

₪ 39

כרי� מפוזר מכפר אז״ר 
חלת בריוש, גבינת שמנת, �למו� מעוש�, ביצת עי�, 

א�פרגו� ועירית. מוגש לצד �לט רוקט, עגבניות שרי, 
.
בצל �גול, שמ� זית ובל�מי מצומצ

₪ 59

שטרודל תרד וגבינות                           59 ₪
מאפה מבצק פילו, בליווי לאבנה, �ל�ת עגבניות 

.
ו�לט �לק ועשבי

מוגש בליווי �לט ג�

בייגל טו�ט טבעוני                                  49 ₪
פטה ומוצרלה טבעוניות, פלפל קלוי, קר
 חציל, פ�טו, 

פרו�ות עגבניה וזיתי קלמטה.

בייגל טו�ט ישראלי                                          45 ₪
.
חמאה, עגבניה, גבינת מוצרלה ועלי בזיליקו

בייגל טו�ט יווני                                                49 ₪
גבינה בולגרית בפ�טו, גבינת מוצרלה, חמאה,

בצל וזעתר, עגבניה וזיתי קלמטה.

קרוא�ו� חלומי ופרמז׳�                                  45 ₪
חלומי קרי�פי בזילו� דבש, ביצת עי� הפוכה רכה ועלי ארוגולה

כרי� אנטיפ�טי טבעוני 
פ�טו, טחינה גולמית, שלל ירקות  קלויי
 חמימי
 בזילו� בל�מי 

.
מצומצ
, עלי רוקט ומעט  פיצוחי
לח
 לבחירה [לח
 מחמצת לב� / דגני
 / ללא גלוט�] 

₪ 45

₪ 45

₪ 45

₪ 45

כרי� עיזי� 
שמנת פ�טו ו�ילא�, פלפלי
 קלויי
, זיתי קלמטה, 
מטבעות גבינת �נט מור ועלי רוקט. לח
 לבחירה 

[לח
 מחמצת לב� / דגני
 / ללא גלוט�] 

כרי� טונה 
ח�ה, עגבנייה, מלפפו� חמו�, ביצה קשה, לימו� כבוש 

ו�לט טונה. לח
 לבחירה [לח
 מחמצת לב� / דגני
 / ללא גלוט�] 

כרי� בריאות 
 
מוגש בלח
 דגני
 מלא. חביתת ירק, טחינה, עגבנייה, עלי

ירוקי
 ומלפפו� חמו�.  > אפשרות לחביתת ירק טבעונית

 

פריטטה פלורנטי� - היישר מתנור האב�
חביתה אפויה עשירה ע
 תרד, גבינת צ׳דר, מוצרלה,

ורוטב שמנת תרד.
מוגש ע
 לח
 מחמצת לב�/דגני
 או לח
 ללא גלוט�
�ל�ת עגבניות וגבינת שמנת. ,
�לט ג�, טפנד פלפלי

ביצי� עלומות על פולנטה פריכה 
לח
 תיר�, ביצי
 עלומות, פטריות צרובות, 

רוטב חמאת �ויה ופרמז׳�.

 

ביצי� עלומות על לח� תיר� ופרמז׳�        55 ₪
ביצי
 עלומות ע
 פולנטה פריכה, פרמז'�, חמאת טריאקי, 

שו
 ופטריות יער.

�בתא דינה הכינה לנו עיג׳ה            55 ₪
לביבות עיג׳ה טבעוניות, תפוח אדמה, זוקיני, עשבי תיבול וגזר.

טורטיה פריכה, טחינה ירוקה, צ׳ילי ו�לט עשבי
 ע
 אגוזי מל� 

פריטטה פלורנטי� - היישר מתנור האב�        62 ₪
חביתה אפויה עשירה ע
 תרד, גבינת צ׳דר, מוצרלה,

ורוטב שמנת תרד.
מוגש ע
 לח
 מחמצת לב�/דגני
 או לח
 ללא גלוט�
�ל�ת עגבניות וגבינת שמנת ,
�לט ג�, טפנד פלפלי

₪ 59

₪ 59

מוגש בליווי �לט ג� אפשרות לבצק ללא גלוט� 

פוקצ׳ה פיצה מרגריטה שרי
רוטב עגבניות, מוצרלה מגורדת, עגבניות שרי ואורגנו.

נית� לקבל ע
 גבינות טבעוניות
 

פוקצ׳ה פיצה פונגי כמהי�
מגוו� פטריות חורש צלויות, שמנת כמהי�, בצל �גול 
מקורמל, מוצרלה, פרמז'�, בל�מי מצומצ
 ועלי רוקט.

פוקצ׳ה פיצה ב� גוריו�
רוטב נאפוליטנה, פלחי עגבניות, שו
 קונפי, עשבי תיבול 

[פטרוזיליה ועירית] וגבינות ישראליות.

₪ 59

₪ 65

₪ 65

₪ 65

₪ 65

₪ 59

₪ 69 פוקצ׳ה פיצה גבינת צא� וירקות אנטיפ�טי
 
רוטב עגבניות, מוצרלה, שלל ירקות קלויי
, גבינת עיזי

ובזיליקו
, מוגש בזילו� רוטב בל�מי מתקתק.

פוקצ׳ה פיצה טבעונית בלקנית
רוטב עגבניות, חצילי
, פלפלי
 קלויי
, זיתי קלמטה, גבינות 

מוצרלה ופטה טבעוניות.

פוקצ׳ה �ביח (ללא גבינות)
חציל קלוי, תפוחי אדמה, לימו� כבוש, בצל �גול, פטרוזיליה, 

מלפפו� חמו�, עגבניות טריות, טחינה, ארי�ה וביצה קשה.
(אופציה טבעונית ללא ביצה קשה)

פוקצ׳ה פיצה ארבע גבינות
שמנת רוזה, בטטה צלויה, בצל מקורמל וגבינות טובות.

 

₪ 65

₪ 62

₪ 59

ֶנה �ומק,  מוגש לצד טחינה, טפנד פלפלי
 וַלאַבּ
�לט קצו� ולח
 מחמצת > לב� / דגני
 / ללא גלוט� 
ע

שקשוקה ירוקה      
רוטב שמנת תרד, ביצי
 טריות, עגבניות שרי, 

פטריות, גרגרי חומו�, בצל, עשבי תיבול וגבינת 
₪ 5 < 
עיזי
. תו�פת חצילי

השקשוקה של איתמר      
ביצי
 טריות, תבשיל עגבניות עשיר,

עשבי תיבול, פלפלי
 קלויי
, בצל וכמו�.
תו�פות: חצילי
 > 5 ₪ גבינת פטה > 5 ₪

שקשוקה טבעונית                    
תבשיל עגבניות עשיר, בצל, כמו�, ביצה

טבעונית, גבינת פטה טבעונית ועשבי תיבול.
.
מוגש ע
 טפנדי
 טבעוניי
 משתני

₪ 5 < 
תו�פת חצילי

�לט ביצי� על בריוש קלוי
בריוש קלוי, אבוקדו (בעונה), �לט ביצי
 עשיר ע
 מיונז,

חרדל גרגירי
 ובצל מקורמל.
�ל�ת עגבניות שרי צהובות, נענע, כו�ברה, �לרי ובצל ירוק.

מוגש בליווי �לט ג�.

ברו�קטת ביצי� עלומות 
,
חלת בריוש חמימה, ״שניצל״ צפתית, פלפלי
 קלויי

פטריות צלויות ורוטב הולנדייז.

�לט �פורטאיות
מלפפו�, קינואה, עדשי
 ירוקות ושחורות,בצל, פטרוזיליה, נענע, 

חמוציות, אגוזי מל�, שרי בצבעי
, פיצוחי ג'עלה, על גבינת 
.
לאבנה דרוזית וטחינה גולמית / מוגש ע
 רו�טיקו דגני

�לט הקפרזה שלנו
מיק� עגבניות שרי, זיתי קלמטה, בצל �גול, 

קוביות פוקצ'ת שו
, קרעי גבינת מוצרלה, פ�טו, 
.
בל�מי מצומצ
 ועלי בזיליקו
 טריי

הקי�ר של אביב
�לק, ביצה רכה � לבבות ח�ה רומית, בייגלה צ׳דר, צ׳יפ

 פרמז׳� ורוטב קי�ר

ה�לט של נחמה
ח�ות, עלי רוקט ובייבי ברוטב ויניגרט, גבינת חלומי ופטריות 

שמפניו� מוקפצות ברוטב טריאקי, מלפפו�, עגבניות שרי, כרוב, 
גזר, נבטי
, עלי מיקרו ושומשו
 קלוי. (אופציה לקוביות חלומי טבעוני)

ה�לט של שמחה
שלל ח�ות ועלי בייבי, טונה, גבינת פטה, פטריות טריות, עגבניות 
 ,�שרי, כרוב, גש
 של מלפפוני
, זיתי קלמטה, נבטי
, גרעיני תיר

פלפל קלוי ובצל �גול
מוגש ברוטב ויניגרט הדרי
 על קוביות של פוקצ'ה מוצרלה.

�לט שוק בצלאל
ללא פטה וביצה המנה טבעונית

מלפפוני
, עגבניות, פלפלי
, גזר, בצל �גול, צנונית, פטרוזיליה, 
 
נענע, ביצה קשה, גרגירי חומו�, גבינת פטה מגורדת וחצילי

קלויי
. מתובל בשמ� זית, מי� לימו� ונגיעות פ�טו. לצד טחינה.
מוגש על מצע ח�ות ופוקצ'ה חמימה ש�ופגת את טעמי ה�לט. 

תו�פת טונה > ₪6

₪ 59

₪ 59

₪ 59

₪ 65

₪ 65

₪ 65

למי שאוהב מתוק בבוקר

₪ 23

₪ 18

₪ 12

₪ 15

₪ 49 כנאפה חמה במילוי גבינות
מוגש ע
 דבש, מי ורדי
, קולי פירות יער,

אגוזי
 מקורמלי
, קוקו� קלוי וגבינת קאימק טורקית

קרוא�ו� חמאה > 
מוגש בליווי ריבת תות, חמאה ודבש

בראוני� שוקולד צ'יפ

אלפחור� ריבת חלב

מאפינ� גזר


