ור
מוגש בליווי לט גנ
כריכ אנטיפ טי טבעוני

TAKE AWAY

ק

גן
פה סיפ

פטו ,טחינה גולמית ,שלל ירקות קלויימ חמימימ בזילופ בלמי
מצומצמ ,עלי רוקט ומעט פיצוחימ.
לחמ לבחירה < לבנ  /דגנימ  /ללא גלוטנ

כריכ עיזימ

שמנת פטו וילאנ ,פלפלימ קלויימ ,זיתי קלמטה ,מטבעות
גבינת נט מור ועלי רוקט .לחמ לבחירה ]לבנ  /דגנימ  /ללא גלוטנ(

כריכ טונה

חה ,עגבנייה ,מלפפונ חמוצ ,ביצה קשה ,לימונ כבוש
ולט טונה .לחמ לבחירה ]לבנ  /דגנימ  /ללא גלוטנ[

כריכ בריאות

מוגש בלחמ דגנימ מלא .חביתת ירק ,טחינה ,עגבנייה ,עלימ
ירוקימ ומלפפונ חמוצ < .אפשרות לחביתת ירק טבעונית

קרוא ונ חלומי ופרמז׳נ

חלומי קריפי בזילופ דבש ,ביצת עינ הפוכה רכה ועלי ארוגולה

קיש היומ

שטרודל תרד וגבינות

מאפה מבצק פילו ,בליווי לאבנה ,לת עגבניות
ולט לק ועשבימ.

בייגל טו ט טבעוני

פטה ומוצרלה טבעוניות ,פלפל קלוי ,קרמ חציל ,פטו,
פרוות עגבניה וזיתי קלמטה.

בייגל טו ט ישראלי

חמאה ,עגבניה ,גבינה צהובה ועלי בזיליקומ.

ארוחת פיקניק
משפחתית

בייגל טו ט יווני

גבינה בולגרית בפטו ,גבינה צהובה ,חמאה,
בצל בזעתר ,עגבניה וזיתי קלמטה.

ללת פיקניק עמ מחצלת
פטה לבחירה
פוקצ׳ה לבחירה
לט לבחירה
בקבוק  1ליטר תפוזימ חוט
 /תפוגזר  /לימונדה טרייה
בקבוק זכוכית מתנה לשימוש חוזר
₪ 220
ניתנ להויפ בקבוק יינ
ב₪ 69-

₪ 45

נתחונימ טבעוניימ מוקפצימ עמ אטריות אורז ,זוקיני,
פלפלימ ,גזר ,כרוב ,נבטימ ,ג'ינגר כבוש ,בצל ,פטריות ,שומ,
פלפל חריפ ,כוברה ובוטנימ.
)אופציה למנה עמ קוביות למונ בטמפורה(

₪ 45

פילה למונ וניוקי

₪ 45

פילה למונ ואנטיפ טי

₪ 45
₪ 45
₪ 59

ניתנ לקבל גמ טבעוני /ללא גלוטנ.

₪ 59
₪ 49
₪ 45
₪ 49

אפשרות לבצק
ללא גלוטנ

פוקצ׳ה פיצה מרגריטה שרי

פוקצ׳ה פיצה בנ גוריונ

₪ 22
₪ 29

שאל את המלצר

פאו די קייג'ו

לט לק ועשבימ

לק ,פטרוזיליה ,נענע ,עלי לרי,
חמוציות ,רכז רימונימ ,אגוזי מלכ,
פיצוחי ג'עלה ,גבינת פטה וטחינה גולמית.

פולנטה פטריות

טריו פטריות ,בצל ,שומ ,עלי בזיליקומ
טריימ ,אפרגו ובוטנימ גרוימ בטריאקי
מוגש על קרמ פולנטה עשיר.

כרוביות ממולאות

כדורי כרובית וגבינות טובות בציפוי פריכ.
מוגש על קרמ כרובית ,רוטב צ׳ילי מתוק,
טריאקי ובצל

₪ 65

שמנת כמהינ ,טריו פטריות ,ערמונימ ,יינ לבנ,
בזיליקומ ופרמז'נ.

₪ 65

ריזוטו פטריות

טרטופו כמהינ ,ערמונימ ,שלל פטריות ,אפונה ופרמז'נ.

רביולי פולנטה במעטפת תרד

₪ 65

ניוקי בטטה ממולא גבינות

₪ 65

ברוטב שמנת טימינ ,אפרגו חלוט ,ערמונימ ,שומ ופרמז'נ.
ברוטב שמנת עיזימ ,פטריות צלויות ,בצלצלימ
מקורמלימ ,מיק שרי ,תרד ופקאנימ מוכרימ.

היער השחור

פטה רדיאטורי שחורה ברוטב חמאת שמנת וטריאקי,
עגבניות שרי צלויות ,פטריות שמפניונ ובצל גול.

רטבימ לבחירה <

מוגש בליווי לט גנ

רוטב עגבניות ,מוצרלה ,שלל ירקות קלויימ ,גבינת עיזימ
ובזיליקומ ,מוגש בזילופ רוטב בלמי מתקתק.

מיני לחמניות בי גבינה ] 8יחידות[
מוגשות לצד שלושה מטבלימ.
]פטו ,לת עגבניות וטפנד פלפלימ[

92

₪

₪ 65
₪ 65

 /ללא גלוטנ
 /ריגטוני
פפרדלה
פטוצ׳יני קמח מלא  /בלרינה  3צבעימ

פוקצ׳ה פיצה גבינת צאנ וירקות אנטיפ טי

פוקצ'ה חציל ולאבנה

טורטליני גבינות

92

₪

פ טות לבחירה <

פוקצ׳ה פיצה פונגי כמהינ

ליבת חציל על הגריל ,בצל מקורמל,
שומ קונפי ,פרמז'נ ,קלמטה ,פטו ולאבנה.

פילה למונ מתובל בחמאה לימונית,
מוגש לצד לט קינואה ועדשימ עמ חמוציות ,שומ קונפי,
ירקות קלויימ ועשבי תיבול.

דפי פטה טריימ במילוי משתנה עמ גבינות טובות.

שטויות במיצ עגבניות

₪ 52

₪ 65

מגוונ פטריות חורש צלויות ,שמנת כמהינ ,בצל גול
מקורמל ,מוצרלה ,פרמז'נ ,בלמי מצומצמ ועלי רוקט.

מרק היומ

ניוקי בטטה במילוי גבינות ,רוטב שמנת קארי ,חרדל,
בצל ,עגבניות שרי ,זוקיני ,פטריות ,תרד וזיתי קלמטה.

לזניית היומ

רוטב עגבניות ,מוצרלה מגורדת ,עגבניות שרי ואורגנו.
ניתנ לקבל עמ גבינות טבעוניות

לחמ פרמז'נ ועשבי תיבול )לבחירה(
עמ מטבל לה ,טחינה ופטו.

מוקפצ א ייתי טבעוני

69

₪

₪ 58/29

רוטב נאפוליטנה ,פלחי עגבניות ,שומ קונפי ,עשבי תיבול
]פטרוזיליה ועירית[ וגבינות ישראליות.

פוקצ׳ה פיצה ארבע גבינות

פוקצ׳ה פיצה טבעונית בלקנית

45

₪

49

₪

הרוטב של נועמ

שמנת פטו ,יינ לבנ ,מיק עגבניות שרי,
שומ פרו ,בצל ופטריות טריות.

שמנת אלפרדו

₪ 65

₪ 65
₪ 65

לט פורטאיות

קינואה ,עדשימ ירוקות ושחורות ,מלפפונ ,בצל,
פטרוזיליה ,נענע ,חמוציות ,אגוזי מלכ ,שרי בצבעימ,
פיצוחי ג'עלה ,על גבינת לאבנה דרוזית וטחינה גולמית /
מוגש עמ רוטיקו דגנימ.

לט הקפרזה שלנו

מיק עגבניות שרי ,זיתי קלמטה ,בצל גול ,ארטישוק
אלה רומנה קוביות פוקצ'ת שומ ,קרעי גבינת מוצרלה,
פטו ,בלמי מצומצמ ועלי בזיליקומ טריימ.

ה לט של נחמה

חות ,עלי רוקט ובייבי ברוטב ויניגרט ,גבינת חלומי
ופטריות שמפניונ מוקפצות ברוטב טריאקי ,מלפפונ,
עגבניות שרי ,גזר ,נבטימ ,עלי מיקרו ושומשומ קלוי.
)אופציה לקוביות חלומי טבעוני(

ה לט של שמחה

מוגש לצד טחינה ,טפנד פלפלימ
אבנֶ ה ומק ,עמ לט קצוצ
ול ַּ
ַ
ולחמ הבית < לבנ  /דגנימ  /ללא גלוטנ

שקשוקה של איתמר

ביצימ טריות ,תבשיל עגבניות עשיר,
עשבי תיבול ,פלפלימ קלויימ ,בצל וכמונ.
תופות :חצילימ <  ₪ 5גבינת פטה < ₪ 5

שקשוקה טבעונית

תבשיל עגבניות עשיר ,בצל ,כמונ ,ביצה
טבעונית ,גבינת פטה טבעונית ועשבי תיבול.
מוגש עמ טפנדימ טבעוניימ משתנימ.
תופת חצילימ < ₪ 5
טבעוני  /אפשרות לטבעוני

ללא תופת וכר

55

₪

59
59

₪
₪

₪ 69

₪ 38

₪ 42

שמנת אדומה

שמנת ,רוטב עגבניות ובזיליקומ.

שמנת ושני וגי פטריות.

שמנת רוזה ,בטטה צלויה ,בצל מקורמל וגבינות טובות.

רוטב עגבניות ,חצילימ ,פלפלימ קלויימ ,זיתי קלמטה ,גבינות
מוצרלה ופטה טבעוניות.

רוטב עגבניות ,שומ ,שמנ זית ובזיליקומ.

49

₪

55

₪

שלל חות ועלי בייבי ,טונה ,גבינת פטה ,פטריות טריות,
עגבניות שרי ,גשמ של מלפפונימ ,זיתי קלמטה ,נבטימ,
גרעיני תיר ,פלפל קלוי ובצל גול
מוגש ברוטב ויניגרט עשבי תיבול על קוביות של פוקצ'ה
מוצרלה.

לט שוק בצלאל

55

₪

ללא פטה וביצה המנה טבעונית
מלפפונימ ,עגבניות ,פלפלימ ,גזר ,בצל גול ,צנונית,
פטרוזיליה ,נענע ,ביצה קשה ,גרגירי חומו ,גבינת פטה
מגורדת וחצילימ קלויימ .מתובל בשמנ זית ,מיצ לימונ
ונגיעות פטו .לצד טחינה.
מוגש על מצע חות ופוקצ'ה חמימה שופגת את טעמי
הלט .תופת טונה < ₪6

אפשרות למנה ללא גלוטנ )המטבח גלוטני(

59

65

65

65

65

₪

₪

₪

₪

₪

ור

ק

גן
פה סיפ

עזרו לנו לשמור על איכות הביבה .אנא המנעו משימוש בקשיות.

שומנ |מ
מי
משקאות ח
ניתנ לקבל את המשקאות החמימ עמ חלב דל

TAKE AWAY

משקאות קרימ
מוגזימ  /תה קר )אפרק(
פרייה )מימ מינרלימ תוימ(  /מימ מינרלימ
מינרלימ בטעמימ )אפרק  /ענבימ(
בירה שחורה
לימונדה טרייה  /לימונענע
קפה קר אפרו  /שוקו קר
מיצ ענבימ  /מיצ תפוחימ
מימ לכלב

קפה ללא קפאינ | חלב ויה
)ללא תשלומ(

12
10/12
₪ 12
₪ 15
₪ 15
₪ 15
₪ 12
₪0
₪

₪

₪ 22

נגריה חמה < אלכוהולי

₪ 12/10

א פר ו < קצר  /כפול
אמריקנו < א פר ו  +מימ חמימ

₪ 15/12

מקיאטו < א פר ו עמ קצפ חלב

₪ 12/10

קפוצ'ינו < רגיל  /גדול

₪ 15/12

לטה מקיאטו <

₪ 15

הפוכ חלש בכו זכוכית גדולה

מיצימ טבעיימ

קפה הבית < רגיל  /גדול
קפוצ'ינו עמ שוקולד מקופלת

₪ 18/15

שוקו חמ < רגיל  /גדול
חלב חמ עמ פרלינימ של שוקולד חלב

₪ 18/15

₪ 15

קפה שחור
תה עמ נענע < )ניתנ גמ ללא קפאינ(

₪ 12/10

חוטימ במקומ

מיצ גזר  /תפוגזר
מיצ תפוזימ

₪ 15

בקבוק  1ליטר תפוזימ חוט
 /תפוגזר  /לימונדה טרייה
בקבוק זכוכית מתנה לשימוש חוזר

₪ 45

איי בריאות ירוק

29

₪

איי קפה  /איי וניל

18

₪

איי לימונענע

19

₪

איי תפוגזר ג'ינג'ר

22

₪

29

₪

29

₪

29

₪

29

₪

29

₪

29

₪

29

₪

29

₪

מנגו ,אננ ,תמר ,בננה  ,עלי תרד,
פטרוזיליה ,נענע ,על בי מימ.

איי ָא ַ ִאי

על בי מיצ תפוזימ  /מימ  /חלב /
חלב ויה בתופת ילאנ ,בננה,
מנגו ותות שדה.

שייק טרופי טבעוני

על בי חלב קוקו ומיצ תפוזימ,
מנגו ,אננ וילאנ.

איי פירות

 3פירות לבחירה
מנגו ,בננה ,תמר ,תות ,מלונ ואננ
על בי מיצ תפוזימ  /מימ  /חלב /
יוגורט  /חלב ויה  /חלב שקדימ

שייק טחינה טבעוני

בננה ,תמר ,טחינה גולמית ,תערובת
אגוזימ וילאנ על בי חלב ויה.

אייריש קופי < אלכוהולי

₪ 24

יידר חמ
יידר יינ אדומ חמ
מימ חמימ למוצצ של הילד הראשונ
תו פת קצפת לשתיה חמה

₪ 15

האיי של אריה

איי וניל ,עוגיות לוטו ,ריבת חלב,
פקאנימ ,קצפת וגלידה וניל צ'יפ.

מילקשייק בטעמימ לבחירה

וניל  /שוקולד  /תות )ורבה( /
ריבת חלב  /וניל מקופלת

איי הפתעות

איי קפה עמ איי וניל ,פקאנימ,
שוקולד מקופלת ונגיעת קצפת.

אלפחור < ₪ 12

₪
₪
₪
₪
₪

צ׳אי לאטה < עמ קינמונ

₪0

₪ 15

₪3

₪ 15

חלב מ ורתי < עמ גרנולה ,קוקו קלוי וקינמונ

₪ 18

חלב שוקולד < עמ פרלינימ

₪ 22

חלב א פר ו < תמצית א פר ו

₪ 22
₪ 29

מילקשייק לואקר חמ

משקאות על בי מאצ'ה

29

₪

מאצ׳ה< תה ירוק יפני בעל גולות בריאות.
₪ 15

לאטה מאצ'ה חמ  /קר
תה מאצ'ה חמ  /קר
איי מאצ'ה על ב י <

12

) 3פירות לבחירה(
ַ
מנגו ,בננה ,תמר ,תות ,מלונ ואננ על בי
חלב  /תפוזימ  /מימ  /ויה  /חלב שקדימ

₪ 29

ערק <  60מ"ל
3
בתופת תפוזימ  /לימונדה
וויקי

44
₪ 45
14
22

יינות

בירות

24/20

בראוניז שוקולד < ₪ 18
₪ 39

עוגת גבינה < שאל את המלצר/ית

₪ 45

שכבות של עוגת גזר ,קרמ גבינה ווניל ,קראמבל שוקולד לבנ ותבלינימ.

₪ 45

עוגת גזר ותבלינימ <

עוגת בראוניז עמ וופל בלגי <
עוגת בראוניז חמה עמ שכבה של וופל בלגי ,צ׳אנקימ של שוקולד לבנ ורוטב ריבת חלב.
מוגש עמ קצפת וגלידת וניל.

ללא תופת וכר

₪

₪ 28/25
₪ 28/25
₪ 24
₪ 27

גולדטאר מהחבית < שליש  /חצי
הייניקנ מהחבית < שלישי  /חצי
גודלטאר לא מוננ < בקבוק
הייניקנ < בקבוק
שנדי )בירה 7+אפ( < שליש  /חצי

פאי ״בנופי״ טבעוני <

₪

₪ 110
₪ 110
₪ 85

יינ לבנ  -יבש  /חצי יבש
יינ אדומ
למברוקו יינ מבעבע

אפשרות ללא גלוטנ

₪

18

₪

19

₪

22

₪

29

₪

29

₪

29

₪

₪

צ'ייר ערק  /וודקה

|

₪

40

פאי מבצק פריכ ,במילוי בננות מקורמלות וריבת חלב ,מעל קרמ שניטלי קוקו וילאנ.

טבעוני  /אפשרות לטבעוני

₪

₪ 18

צ'ייר וויקי

איי לוטו וניל

₪

₪ 22

וודקה <  60מ"ל
בתופת תפוזימ  /לימונדה

איי וניל ,תותימ ,ריבה ונגיעת קצפת.

12
10/12
12
15
15
15
12
0

₪

₪ 12

פירות יער  /לימונית לואיזה  /י מינ ירוק /
אנגלי  /ארל גריי

משקאות קפואימ

מוגשת כל יומ כל היומ לצד ירקות חתוכימ ,גבינה לבנה ,קלח תיר,
זיתימ ושוקו ילדוד  /מיצ תפוזימ חוט במקומ .הכו במתנה!

| חלב שקדימ

₪ 45

אפשרות למנה ללא גלוטנ )המטבח גלוטני(

₪

29
29

₪

₪

29

₪

29

₪

29

₪

