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 זיתי טאסוס  ו עגבניות שרי גבינות קשות וחצי קשות, -₪  48 -מארז גבינות זוגי 

 / כבשים / פרג אוכמניות -₪  20 –יוגורט גרנולה 

 

 כריכים 

 ברי עיזים, ריבת תאנים, רוקט - ₪ 28 -)מתחלף(  קרואסון הבית

אגוזים צימוקים, קממבר אגוזים, חמאה, ריבת   קסטן -₪   30 –כריך קממבר 

 בצל, רוקט 

קסטן בריאות, אבוקדו, לבאנה, פטה, פלפל צ'ומה,   –  ₪ 30 –כריך עונתי 

 נענע 

 בגט, גאודה זרעי חרדל, חמאה, עגבניה, מלפפון  1/3 - ₪ 26 -כריך קלאסי 

 , מוצרלה, פסטו הבית, עגבניה ג'בטה - ₪ 26 -כריך קפרזה 

בגט, קרם פרש, גלילית עזים, רוקט, סלק צלוי,   1/3 - ₪ 26 -כריך שחיתות 

 דבש 

, ממרח שקדים, שרי  כוסמין בגט 1/3 - ₪ 26  -כריך ספיישל )טבעוני( 

 צלוי,חציל קלוי, רוקט, פלפל צ'ומה

 

 סלטים

עגבניות שרי, בייבי מוצרלה, זיתי קלמטה, נבטי בזיל,   -₪  30 -סלט קפרזה 

 ובלסמי שמן זית

עגבניה, מלפפון, צנון, גמבא, גבינת פטה, נענע, פלח   -₪  30 –סלט יווני 

 לימון, שמן זית

חסה קיסר , בצל שאלוט, גבינת פיקורינו מגורדת, שקדים  -₪  30 –סלט ירוק 

 קלויים, רוטב ויניגרט 
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 בוקר )מתוקים ומלוחים(   מאפי

 ₪   10 -בריוש ירוק 

 ₪  6 -לחמניית גבינה 

 ₪  8 -מקל גבינה 

   ₪ 8 - גבינות ועיריתמאפה 

 ₪  5 -מיני קרואסון חמאה/שוקולד 

 ₪  10 -גרנולה / שוקולד צ'יפס עוגיית ענק 

 ₪  8 -פרסבורגר פרג/אגוזים  

 ₪  15 -דניש גבינה/קינמון/שוקולד 

 ₪   17 –קרואסון שקדים גדול 

 

 

 שתייה חמה 

 ₪ 7 -אספרסו קצר/ארוך 

 ₪  9 -אספרסו כפול/כפול ארוך 

 ₪  10 -מקיאטו קצר/ארוך 

 ₪ 11 -מקיאטו כפול/כפול ארוך 

 ₪   11/9 –אמריקנו חם קטן/גדול 

 ₪  13/11 -קפוצ'ינו קטן/גדול 

 ₪  8 -קפה שחור 

 ₪  10 -נס קפה חלב/מים 

 ₪  9 -תה 

 ₪  13/11 -שוקו חם קטן/גדול 

 ₪   11 –אמריקנו קר 

 ₪  14 -קפה קר 

 ₪ 14 -שוקו קר 
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 שתייה קרה 

 ₪  8 -סודה 

 ₪  10  -מים מינרלים 

 ₪  11 -קוקה קולה/קולה זירו 

 ₪  11 -תה -פיוז

 ₪   15 –מ"ל  250 / תפוח גזר תפוח / תפוח סלקתפוז/ 

 ₪   17 – מ"ל  250  רימונים

 ₪  22 –מ"ל  500 / פינק ליידי / תפוח סלק פסיפלורהתפוזים / תפוח 

 ₪   28  –ליטר  1תפוזים 

 ₪   19  - בירבאזר קלוצמן//בקבוק בירה אלכסנדר

 ₪   45  -מ"ל אדום  375בקבוק יין 


