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

כדור תמרי	             / בוטני	          / שוקולד לב�  > 7 ₪   
אלפחור� > 12 ₪    |    מאפינ� גזר > 15 ₪    |    בראוניז שוקולד > 18 ₪

מְְמ
₪ 36

₪ 38

₪ 49

₪ 38

₪ 38

₪ 39

פרפה חלווה טבעוני > 
קפוא למחצה, קר� חלווה

ושומשו� על מצע קראנצ‘י
של אגוזי� ו�ילא�.

מו� שוקולד בלגי ללא �וכר > 
בציפוי גנאש שוקולד מריר,

 .
על מצע של בצק פרי

כנאפה חמה במילוי גבינות > 
מוגש ע� דבש, מי ורדי�, קולי פירות 

יער, אגוזי� מקורמלי�, קוקו� קלוי 
וגבינת קאימק טורקית

ממתק אלפחור� > 
גלידת וניל, גלידת ריבת חלב, 

אלפחור�, כדורי שוקולד לב�, קוקו� 
קלוי, קצפת ורוטב ריבת חלב. 

< 
שחור לב
גלידת וניל, גלידת שוקולד, בראוניז, 

רוטב שוקולד, קצפת וכדורי 
שוקולד לב�.

פאי ”בנופי“ טבעוני >
פאי מבצק פרי
, במילוי בננות 

מקורמלות וריבת חלב, 
מעל קר� שניטלי קוקו� ו�ילא�. 

₪ 42

₪ 42

₪ 45

₪ 45

₪ 45

עוגת גבינה >
שאל את המלצר/ית

מרי פופינ� >
מגדל טווילי�, בצק שקדי�

במילוי קר� אייריש, גלידת וניל מקופלת 
על קר� ריבת חלב וחלווה מ�ול�לת.

גברת גזר > 
שכבות של עוגת גזר, קר� גבינה ווניל,

קראמבל שוקולד לב� ותבליני�.

קראמבל תפוח ביתי >  
תפוחי ע� בקרמל, וניל, קינמו�, 

מייפל ופירורי בצק חמאה.
מוגש לצד כדור גלידת וניל וקצפת. 

עוגת בראוניז ע� וופל בלגי >
אפשרות ללא גלוט�

עוגת בראוניז חמה ע� שכבה של 
וופל בלגי, צ׳אנקי� של שוקולד לב� 

ורוטב ריבת חלב. מוגש ע� קצפת 
וגלידת וניל. 



מְְמ

כשר
למהדרין
בהשגחת
רבנות
ירושלים

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

אלפחור� > 12 ₪    |    מאפינ� גזר > 15 ₪    |    בראוניז שוקולד > 18 ₪

מְְמ
₪ 36

₪ 38

₪ 49

₪ 38

₪ 38

₪ 39

פרפה חלווה טבעוני > 
קפוא למחצה, קר� חלווה

ושומשו� על מצע קראנצ‘י
של אגוזי� ו�ילא�.

מו� שוקולד בלגי ללא �וכר > 
בציפוי גנאש שוקולד מריר,

 .
על מצע של בצק פרי

כנאפה חמה במילוי גבינות > 
מוגש ע� דבש, מי ורדי�, קולי פירות 

יער, אגוזי� מקורמלי�, קוקו� קלוי 
וגבינת קאימק טורקית

ממתק אלפחור� > 
גלידת וניל, גלידת ריבת חלב, 

אלפחור�, כדורי שוקולד לב�, קוקו� 
קלוי, קצפת ורוטב ריבת חלב. 

< 
שחור לב
גלידת וניל, גלידת שוקולד, בראוניז, 

רוטב שוקולד, קצפת וכדורי 
שוקולד לב�.

פאי ”בנופי“ טבעוני >
פאי מבצק פרי
, במילוי בננות 

מקורמלות וריבת חלב, 
מעל קר� שניטלי קוקו� ו�ילא�. 

₪ 42

₪ 42

₪ 45

₪ 45

₪ 45

עוגת גבינה >
שאל את המלצר/ית

מרי פופינ� >
מגדל טווילי�, בצק שקדי�

במילוי קר� אייריש, גלידת וניל מקופלת 
על קר� ריבת חלב וחלווה מ�ול�לת.

גברת גזר > 
שכבות של עוגת גזר, קר� גבינה ווניל,

קראמבל שוקולד לב� ותבליני�.

קראמבל תפוח ביתי >  
תפוחי ע� בקרמל, וניל, קינמו�, 

מייפל ופירורי בצק חמאה.
מוגש לצד כדור גלידת וניל וקצפת. 

עוגת בראוניז ע� וופל בלגי >
אפשרות ללא גלוט�

עוגת בראוניז חמה ע� שכבה של 
וופל בלגי, צ׳אנקי� של שוקולד לב� 

ורוטב ריבת חלב. מוגש ע� קצפת 
וגלידת וניל. 



כשר
בהשגחת
רבנות
אשדוד

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

כדור תמרי	             / בוטני	          / שוקולד לב�  > 7 ₪   
אלפחור� > 12 ₪    |    מאפינ� גזר > 15 ₪    |    בראוניז שוקולד > 18 ₪

מְְמ
₪ 36

₪ 38

₪ 49

₪ 38

₪ 38

₪ 39

פרפה חלווה טבעוני > 
קפוא למחצה, קר� חלווה

ושומשו� על מצע קראנצ‘י
של אגוזי� ו�ילא�.

מו� שוקולד בלגי ללא �וכר > 
בציפוי גנאש שוקולד מריר,

 .
על מצע של בצק פרי

כנאפה חמה במילוי גבינות > 
מוגש ע� דבש, מי ורדי�, קולי פירות 

יער, אגוזי� מקורמלי�, קוקו� קלוי 
וגבינת קאימק טורקית

ממתק אלפחור� > 
גלידת וניל, גלידת ריבת חלב, 

אלפחור�, כדורי שוקולד לב�, קוקו� 
קלוי, קצפת ורוטב ריבת חלב. 

< 
שחור לב
גלידת וניל, גלידת שוקולד, בראוניז, 

רוטב שוקולד, קצפת וכדורי 
שוקולד לב�.

פאי ”בנופי“ טבעוני >
פאי מבצק פרי
, במילוי בננות 

מקורמלות וריבת חלב, 
מעל קר� שניטלי קוקו� ו�ילא�. 

₪ 42

₪ 42

₪ 45

₪ 45

₪ 45

עוגת גבינה >
שאל את המלצר/ית

מרי פופינ� >
מגדל טווילי�, בצק שקדי�

במילוי קר� אייריש, גלידת וניל מקופלת 
על קר� ריבת חלב וחלווה מ�ול�לת.

גברת גזר > 
שכבות של עוגת גזר, קר� גבינה ווניל,

קראמבל שוקולד לב� ותבליני�.

קראמבל תפוח ביתי >  
תפוחי ע� בקרמל, וניל, קינמו�, 

מייפל ופירורי בצק חמאה.
מוגש לצד כדור גלידת וניל וקצפת. 

עוגת בראוניז ע� וופל בלגי >
אפשרות ללא גלוט�

עוגת בראוניז חמה ע� שכבה של 
וופל בלגי, צ׳אנקי� של שוקולד לב� 

ורוטב ריבת חלב. מוגש ע� קצפת 
וגלידת וניל. 


