


חברי מועדון

mood נהנים

מכ- 10% הנחה

על התפריט

ברוכים הבאים
לעולם חדש של טעמים

צאו איתנו למסע קולינרי משובח,
במהלכו הופכים חומרי הגלם הטובים ביותר,

לחוויה ייחודית של ניחוחות וטעמים. 
הטיפול המוקפד בחומרי הגלם האיכותיים ומגע ידו של השף,
הם המתכון הקסום לחוויה הקולינרית החדשה של קפה קפה.

אנו מזמינים אתכם ליהנות מהתפריט החדש
בחוויה מענגת חושים של אוכל טעים ואיכותי. 

בתיאבון.

• המנות בתפריט עשויות להכיל חלב, ביצים, סויה, בוטנים, גלוטן )חיטה(, שיבולת שועל, אגוזים,
דגים, שומשום, מרכיבים אלרגניים נוספים וזיתים העשויים להכיל חרצנים.

• ניתן להחליף את מבחר הלחמים בלחמנייה ארוזה ללא גלוטן וללא תוספת מחיר.
• התמונות בתפריט להמחשה בלבד. | ט.ל.ח. | כשר.

 מנה טבעונית מנה צמחונית

לתשומת ליבך:

 מנה פיקנטית

LET THE
MAGIC BEGIN
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מועדון ארוחת הבוקר - זוגי 
ביצים לבחירתכם, סלט קצוץ, לחמי הבית ופלוט שומשום 

ירושלמי, בליווי סט מטבלים: לאבנה על סלסת עגבניות,
גבינת שמנת מתובלת, גוואקמולי, סלט טונה עם איולי 

שיפקה ובצל ירוק, גבינת שמנת פסטו, טחינה ירוקה, 
בולגרית במרינדת עשבי תיבול ושום קונפי, לבבות חציל קלוי 

עם שמנת חמוצה וגרגירי חומוס, גבינת שמנת, ריבה וחמאה. 
שתייה קלה וחמה לכל סועד ומיני דונאט אחד לקינוח.

בוקר בכיף - יחיד / זוגי
ביצים לבחירתכם, סלט קצוץ ולחם הבית, בליווי סט מטבלים: 

גבינת שמנת, סלט טונה בתיבול איולי שיפקה ובצל ירוק, 
טחינה ירוקה, ריבה וחמאה. שתייה קלה וחמה.

תוספות לבוקר זוגי: גבינת שמנת מתובלת, גוואקמולי,
זיתים מתובלים ושתייה קלה וחמה. 

בוקר ישראלי - יחיד / זוגי
ביצים לבחירתכם, סלט קצוץ ולחם הבית, בליווי סט מטבלים:

גבינת שמנת, סלט טונה בתיבול איולי שיפקה ובצל ירוק, 
טחינה ירוקה, גבינת שמנת מתובלת, בולגרית במרינדת

עשבי תיבול ושום קונפי, ריבה וחמאה. שתייה קלה וחמה.
תוספות לבוקר זוגי: לאבנה על סלסת עגבניות, גוואקמולי,

זיתים מתובלים ושתייה קלה וחמה. 

השף ממליץ - בוקר נורבגי
ברוסקטה ייחודית עם קרם שום, סלמון מעושן, בצל ירוק

וביצי עין. סלט שורשים וסט מטבלים: בולגרית במרינדת
עשבי תיבול ושום קונפי, גוואקמולי וזיתים מתובלים.

שתייה קלה וחמה.
* ניתן להזמין מיני דונאט בתוספת 7 ₪.

יאסווו! חגיגה יוונית לשניים
זוג אומלטים עם בצל מטוגן ועשבי תיבול, בתוספת בולגרית

או פטריות. סלט יווני, לצד חגיגת טאפסים יוונית:
לאבנה על סלסת עגבניות, אדממה וגרגירי חומוס מתובלים, 

סלק צלוי בבלסמי עם ארטישוק קונפי וגבינת פטה על שמנת 
חמוצה, סרדינים בנגיעת איולי שיפקה ובצל סגול, לבבות
חציל קלוי עם טחינה ירוקה, גרגירי חומוס ועשבי תיבול.

מבחר לחמים ופלוט שומשום ירושלמי. שתייה קלה / חמה
וזוג צ'ייסרים ערק / ערק לימונים )מגיל 18 בלבד(.

*ניתן להזמין מיני דונאט בתוספת .

טבעוני על הבוקר  
לביבות עדשים וקרם קוקוס על טחינה ירוקה,

בתוספת בצל מטוגן, פטריות ועשבי תיבול. סלט ירוקים
המורכב משעועית ירוקה, אפונה, אדממה ועשבי תיבול.

מוגש לצד גוואקמולי, זיתים מתובלים וסלק צלוי.
לחם הבית ופלוט שומשום ירושלמי. שתייה קלה וחמה

מחלב סויה / אורז ושקדים.
*ניתן להזמין מיני דונאט טבעוני בתוספת. 

מוזלי בטעם של בוקר  
תערובת של דגנים ופירות יבשים, יוגורט 4%,

פירות העונה וסילאן תמרים.

בוקר בקטנה
כריכון לבחירתך, סלט שורשים ושתייה קלה / חמה.

חביתת ירק  
חביתת ירק ובצל מטוגן, גבינת שמנת, מלפפון חמוץ,

עגבנייה ועלים צעירים.

טונה מן הים
סלט טונה מתובל, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, עגבנייה,

איולי שיפקה וחסה.

סלמון מעושן
סלמון בעישון ביתי, ביצה קשה, קרם שום / גבינת שמנת*, 

עגבנייה, בצל ירוק וחסה. *כשר לנוהגים היתר דגים וחלב

קפרזה 
גבינת מוצרלה, עגבנייה, עלי רוקט, פסטו ובלסמי מצומצם.

סלט ביצים  
סלט ביצים במיונז, בצל ירוק ומלפפון חמוץ.

מאפים מהבייקרי  
קוראסון שקדים / שוקולד / חמאה* / קינמון / מנצ'גו מלוח

/ מיני דונאט טבעוני. שתייה קלה / חמה לבחירה.
*קוראסון החמאה מוגש בתוספת ריבה.

• המנות בקטגוריית ״בוקר״ )למעט מוזלי( מוגשות עם שתייה לבחירה. משקאות חמים: אספרסו / מקיאטו / קפוצ'ינו / אמריקנו / נס קפה / נס על חלב / קפה שחור / פילטר / שוקו / תה. משקאות קלים: תפוזים / 
לימונדה / גזר / תפוגזר / אשכולית אדומה / סודה / מים מינרלים. הגדלת משקה / מוגז בתוספת. אייס קפה / אייס וניל / אייס שוקו / לימונענע גרוס בתוספת. סומרסבי )סיידר תפוחים אלכוהולי( בתוספת • סלט השורשים 

מכיל גזר, סלק, קולרבי, כרוב לבן, כרוב סגול, בצל ירוק, צנון, שומשום ותחמיץ אסייתי.
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מחבת בלאדי  
לבבות חציל קלוי, שמנת חמוצה, גרגירי חומוס, עשבי תיבול 

ופלוט שומשום ירושלמי. 
*ניתן להזמין גם בגרסה טבעונית עם טחינה ירוקה במקום שמנת חמוצה.

השף ממליץ - כנאפה גבינות   
מאפה קדאיף מלוח במילוי גבינות על גספצ'ו עגבנייה פיקנטי 

ועשבי תיבול מעל.

ווק פטריות 
פטריות מוקפצות ברוטב אסייתי עם שעועית ירוקה ושום פרוס, 

קרם ארטישוק ירושלמי, שומשום, בוטנים וגילופי פרמז׳ן.
*ניתן להזמין גם בגרסה טבעונית ללא פרמז'ן.

דואט סלק ומוצרלה 
סלקים צלויים בבלסמי מצומצם, שמנת חמוצה, קרם שום, 

מוצרלה ושקדים מולבנים.

קפרזה של שוק 
קרעי מוצרלה טרייה, עגבניות שרי, עלי רוקט, בזיליקום, 

שמן זית ובלסמי מצומצם. 
 

מזנון דייגים 
סרדינים, איולי שיפקה, עגבניות שרי, ביצה רכה,

אפונה, בצל סגול קצוץ, בצל ירוק קצוץ ושמן זית.
מוגש עם פלוט שומשום ירושלמי.

המרקייה
שאל את המלצר.

הום פרייז 
קוביות תפו"א פריכות ברוטב צ'ילי,

חמאה ונגיעות שמנת - חלבי.

צ'יפס אמיתי 
קטן / גדול 
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השקשוקות שלנו מוגשות במחבת לוהטת, עם לחם הבית, 
סלט שורשים, זיתים מתובלים וטחינה

שקשוקת הבית 
שתי ביצי משק טריות, תבשיל עגבניות עם פלפלים אדומים,

שום, בצל, עשבי תיבול, פפריקה מתוקה ופלפל פיקנטי.

שקשוקה ים-תיכונית 
"שקשוקת הבית" עם לבבות חציל קלוי וזיתי קלמטה.

בתוספת קוביות גבינה בולגרית.

שקשוקה רומאית 
"שקשוקת הבית" בתוספת פלפלים קלויים, 

תערובת גבינות ופסטו.

שקשוקה גלילית 
שתי ביצי משק טריות, תבשיל תרד בשמנת,

אפונה ושעועית ירוקה.
*שקשוקה זו מוגשת עם קרם שום במקום טחינה. 

הכריכים שלנו מוגשים בלחם לבן / דגנים, לצד סלט שורשים

חביתת ירק 
חביתת ירק עשירה עם בצל מטוגן, גבינת שמנת,

מלפפון חמוץ, עגבנייה ועלים צעירים.

סלמון מעושן
פרוסות סלמון בעישון ביתי, ביצה קשה, בצל ירוק,

קרם שום / גבינת שמנת*, עגבנייה וחסה.
*כשר לנוהגים היתר דגים וחלב.

טונה מן הים
סלט טונה מתובל, ביצה קשה, מלפפון חמוץ, עגבנייה,

איולי שיפקה וחסה.

קפרזה של שוק 
גבינת מוצרלה טרייה, עגבנייה, עלי רוקט, פסטו

ובלסמי מצומצם.

סלט ביצים ביתי 
סלט ביצים במיונז, בצל ירוק ומלפפון חמוץ.

חלומי גוואקמולי 
פרוסות גבינת חלומי צרובות, גוואקמולי,

מלפפון חמוץ ועגבנייה. 

טורטייה מקסיקנית 
טורטייה במילוי גוואקמולי, סלסת עגבניות, עדשים שחורות, 

אורז לבן, פלפל צ'ילי ועלים צעירים.

* סלט השורשים מכיל גזר, סלק, קולרבי, כרוב לבן, כרוב סגול, בצל ירוק, צנון, שומשום ותחמיץ אסייתי.בוקר / ראשונות / שקשוקות וכריכים / סלטים / פיצות וטוסטים / הפסטות הטריות שלנו / עיקריות / ארוחות ילדים / משקאות / אלכוהול
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הסלטים שלנו מוגשים עם לחם לבן / דגנים לבחירה

מה שבשוק 
עגבנייה, מלפפון, בצל סגול, קולרבי, גזר, סלק, כרוב סגול,

כרוב לבן, גרגירי חומוס ועשבי תיבול טריים. בתיבול שמן זית, 
מיץ לימון וטחינה ירוקה בצד.

טונה של ים
טונה מתובלת, ביצה רכה, קוביות תפו"א פריכות מתובלות

באיולי שיפקה, שעועית ירוקה, אדממה, מלפפון חמוץ,
בצל סגול, עגבניות שרי ומלפפון טרי. על מצע חסה בתיבול 

הויניגרט שלנו.

השף ממליץ - הרים גלילי  
עדשים שחורות, אדממה, קולרבי, גזר, שקדים מולבנים,

קליפות הדרים מסוכרות, צימוקים בהירים, נענע, פטרוזיליה,
בצל ירוק, בצל סגול, צ'ילי אדום טרי וגבינת ריקוטה

בשמן זית וזעתר. בתיבול הויניגרט שלנו. 

ויאטנמי
נתחי סלמון, אטריות אורז סגולות, אפונה, אדממה ושעועית 
ירוקה מוקפצים עם פטריות, רצועות פלפלים ברוטב אסייתי

על תערובת עלים, בעיטור בוטנים קצוצים ושומשום.

איטלקי 
עגבנייה בלאדי, עגבניות שרי, סלק צלוי, ארטישוק קונפי, 

צנונית, עלי רוקט, בצל סגול, אגוזי מלך, קרעי מוצרלה
ובטטה קריספי. בתיבול פסטו, שמן זית ובלסמי.

הבלקן 
קוביות טוסט מבייגל שומשום עם תערובת גבינות ופסטו 

מוקפצות בחמאת שום, מונחות על תערובת עלים,
עגבניות שרי, מלפפון, רצועות גזר, בצל סגול, זיתי קלמטה 

וגבינה בולגרית מעל. בתיבול הויניגרט שלנו.

חלומי כפרי וארטישוק 
קוביות חלומי בציפוי פריך, ארטישוק קונפי, כרוב סגול, אפונה, 

תערובת עלים ירוקים, עגבניות שרי, מלפפון, בצל סגול וגזר
עם בטטה קריספי. בתיבול ויניגרט בלסמי.

גלילי  
עדשים שחורות, אדממה, קולרבי, גזר, שקדים מולבנים,

קליפות הדרים מסוכרות, צימוקים בהירים, נענע, פטרוזיליה, 
בצל ירוק, בצל סגול וצ'ילי אדום. בתיבול הויניגרט שלנו.

בוקר / ראשונות / שקשוקות וכריכים / סלטים / פיצות וטוסטים / הפסטות הטריות שלנו / עיקריות / ארוחות ילדים / משקאות / אלכוהול
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פיצה נפוליטנה 
רוטב עגבניות, תערובת הגבינות שלנו ושתי תוספות לבחירה: 

זיתים ירוקים / בצל / פלפל קלוי / פטריות / עגבנייה /
פלפל חריף.

פיצה פיורנטינה 
רוטב שמנת, תערובת הגבינות שלנו, בזיליקום, שום קונפי 

ונגיעת צ'ילי אדום.

השף ממליץ - פיצה סרדיניה*
רוטב עגבניות, תערובת הגבינות שלנו, סרדינים,

ארטישוק קונפי, זיתי קלמטה וגבינה בולגרית.
*כשר לנוהגים היתר דגים וחלב.

הטוסטים שלנו מוגשים לצד סלט שורשים

טוסט כמו פעם 
בייגל שומשום עם תערובת הגבינות שלנו, רוטב עגבניות

ושתי תוספות לבחירה: זיתים ירוקים / בצל / גבינה בולגרית / 
ביצה קשה / פטריות / עגבנייה / פלפל חריף / פלפל קלוי / 

חציל קלוי.

טוסטאנה 
בייגל שומשום עם תערובת הגבינות שלנו, פסטו,

פלפלים קלויים וביצת עין.

* סלט השורשים מכיל גזר, סלק, קולרבי, כרוב לבן, כרוב סגול, בצל ירוק, צנון, שומשום ותחמיץ אסייתי.בוקר / ראשונות / שקשוקות וכריכים / סלטים / פיצות וטוסטים / הפסטות הטריות שלנו / עיקריות / ארוחות ילדים / משקאות / אלכוהול



בוקר / ראשונות / שקשוקות וכריכים / סלטים / פיצות וטוסטים / הפסטות הטריות שלנו / עיקריות / ארוחות ילדים / משקאות / אלכוהול מנה פיקנטית מנה טבעונית מנה צמחונית

הפסטות הטריות שלנו 
עשויות מחומרי הגלם 

האיכותיים ביותר ובתהליך 
מיוחד המעניק להן טעם 

עשיר ומרקם ייחודי.
סוגי פסטות טריות לבחירה

פטוצ'יני / בלרינה טריקולור / רביולי במילויים שונים*:
גבינה / בטטה / סלק / תרד

רטבים לבחירה

נפוליטנה 
רוטב עגבניות איטלקי, שום, שמן זית ובזיליקום טרי.

רוזה 
רוטב עגבניות איטלקי, שמנת ובזיליקום טרי.

שמנת פטריות 
רוטב שמנת, פטריות טריות ובזיליקום טרי.

ספייסי קארי  
רוטב שמנת וקארי צהוב, אפונה, בוטנים גרוסים וכוסברה טרייה.

רביולי פסטו וריקוטה 
רביולי במילוי גבינות ברוטב שמנת תרד, פסטו, בזיליקום, 

ריקוטה ופרמז'ן.

רביולי סלקים 
רביולי במילוי סלק ברוטב חמאה ושום בניחוח לימונים.

בעיטור קרם סלק ושמנת חמוצה.

השף ממליץ - רביולי בטטה וערמונים 
רביולי במילוי בטטה ברוטב שמנת, ערמונים ובזיליקום.

פסטה  טריקולור אליו-אוליו
בלרינה טריקולור, נתחי סלמון, קונפי ארטישוק, שום קונפי, 

בצל סגול, עגבניות מיובשות, שמן זית, עשבי תיבול וצ'ילי.

קנלוני גבינות 
קנלוני במילוי גבינות ברוטב שמנת ופטריות טריות. 



בוקר / ראשונות / שקשוקות וכריכים / סלטים / פיצות וטוסטים / הפסטות הטריות שלנו / עיקריות / ארוחות ילדים / משקאות / אלכוהול מנה פיקנטית מנה טבעונית מנה צמחונית

בנגקוק ווק
אטריות ביצים מוקפצות ברוטב אסייתי עם נתחי סלמון

ומבחר ירקות שוק. בעיטור בוטנים קלויים ושומשום קלוי.

פילה סלמון
סלמון במרינדת עשבי תיבול על קרם ארטישוק,

בעיטור קרם שום וקרם סלק. מוגש עם סלט שורשים
ותוספת לבחירה: צ'יפס / מג'דרה / הום פרייז. 

מאפה פילו 
מאפה פילו במילוי תבשיל סויה, לצד טחינה ירוקה,

סלסת עגבניות, זיתים מתובלים וסלט ירוקים המורכב 
משעועית ירוקה, אפונה, אדממה ועשבי תיבול.

בתיבול שמן זית ומיץ לימון. 

השף ממליץ - פילה דניס 
דניס צרוב במחבת פסים על רביולי טרי במילוי תרד
בציר לימון וירקות ירוקים. מוגש עם סלט שורשים. 

קארי סלמון נודלס 
אטריות ביצים מוקפצות ברוטב קארי וקרם קוקוס,
עם נתחי סלמון, שעועית ירוקה, אדממה ואפונה.

בעיטור כוסברה, בצל ירוק, שומשום ובוטנים.

פילה לברק על הגריל
פילה לברק על מג׳דרה של עדשים שחורות,

סלקים צלויים, גספצ'ו עגבנייה וגרגירי חומוס מתובלים.
מוגש עם סלט שורשים. 

אורז קארי וירוקים 
שעועית ירוקה, אדממה ואפונה, ברוטב קארי צהוב

וקרם קוקוס על אורז לבן. בעיטור כוסברה, בצל ירוק,
שומשום ובוטנים.

* סלט השורשים מכיל גזר, סלק, קולרבי, כרוב לבן, כרוב סגול, בצל ירוק, צנון, שומשום ותחמיץ אסייתי.
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ארוחות הילדים שלנו מגיעות עם שתייה לבחירה:
ענבים / תפוזים / מים מינרלים / שוקו, 

כדור גלידה לקינוח והפתעה )לילדים עד גיל 12(

טוסטי  
לחמנייה מתוקה עם גבינה צהובה

וירקות חתוכים ליד.

פיצה של גדולים  
בצק דק ופריך, רוטב עגבניות, גבינה צהובה

וזיתים ירוקים.

פסטה רמזור  
ברוטב אדום או לבן.

שניצל תירס  
עם צ'יפס, קטשופ וירקות טריים ליד.



*חברי מועדון נהנים מכ-10% הנחה על מחירי הקינוחים בתפריט מנה פיקנטית מנה טבעונית מנה צמחונית קינוחים

סופלה בלגי
סופלה שוקולד חם במילוי קרם ברולה. מלווה בקרם שנטילי,

גלידה וגנאש שוקולד בלגי חם. 

ניו-יורק לוטוס
עוגת גבינה ניו יורקית על מצע עוגיות חמאה. בציפוי קרם 

עוגיות לוטוס ועיטור קרמבל, קרם שנטילי ורוטב אנגלז עשיר.
 

מרנג פירות יער וקרם גבינה
מרנג על מצע פבלובת מרשמלו, במילוי קרם גבינה,

רוטב פירות יער מתקתק וקרמבל.

פנקוטה אגוזים וטופי
עוגת אגוזים וקינמון, שכבת פנקוטה וניל ורוטב טופי.

בעיטור טוויל שקדים ואגוזים.

פאי תפוחים
בצק פריך עם קרם שקדים, תפוחי סמית מקורמלים

עם קינמון. מוגש עם גלידה, קרם שנטילי בעיטור
רוטב אנגלז וקרמבל.

קינוח ללא סוכר
שאל את המלצר.

סניקרס פאי 
בצק פריך עם שכבה דקה של חמאת בוטנים,
שוקולד בלגי אפוי, בציפוי גנאש שוקולד מריר.

בעיטור רוטב נוגט וקרמבל שוקולד.

עוגת קרם לוטוס 
שכבות קרם לוטוס ושוקולד מריר על מצע בצק קריספי,

בליווי קרמבל שוקולד ורוטב נוגט.

וופל בלגי
וופל בלגי חם עם גלידת וניל, גלידת שוקולד, קצפת,

סירופ בטעם מייפל ורוטב שוקולד.

וופל שחיתות
וופל בלגי חם עם גלידת וניל, גלידת שוקולד, שברי מקופלת 

לבנה, שוקולד פיצפוצים, עוגיות קרם סנדוויץ׳, עוגיות קרמל, 
פקאן סיני, ריבת חלב, רוטב שוקולד לבן וקצפת.



*חברי מועדון נהנים מכ-10% הנחה על מחירי המשקאות בתפריט בוקר / ראשונות / שקשוקות וכריכים / סלטים / פיצות וטוסטים / הפסטות הטריות שלנו / עיקריות / ארוחות ילדים / משקאות / אלכוהול

משהו קר 

לימונענע גרוס 
מרענן תות-נענע 

שייק אבטיח מלון אננס  
שייק פירות 

תות / בננה / מנגו / אפרסק / תמר / מלון / אננס
על בסיס: חלב / חלב סויה / חלב אורז ושקדים / מים / מיץ תפוזים.

*בסיס יוגורט בתוספת.
קפה קר 

חלב קר על בסיס אספרסו כפול עם קוביות קרח
אייס קפה / וניל  

אייס קפה פקאן / אייס וניל פקאן 
שוקו קר  

אייס שוקו  
מילקשייק 

שוקולד / וניל / וניל עוגיות / וניל קפה
מילקשייק לוטוס 

משקאות חמים 

אספרסו / אספרסו כפול 
מקיאטו / מקיאטו כפול 

קפוצ'ינו 
אמריקנו / נס קפה 

נס על חלב 
קפה שחור 

פילטר 
חלב חם 

חליטת תה  
תה ניתן להוסיף לימון, נענע ומקל קינמון 

מים חמים עם נענע 

* ניתן להזמין את כל המשקאות עם חלב סויה / אורז ושקדים
ללא תוספת תשלום.

משקה חם לדרך
ההטבה על משקאות בגודל רגיל, לא כולל משקאות מיוחדים.

על מחיר זה לא תינתן הנחת מועדון. 

משהו חם

שוקו חם 
פרנץ' ונילה קוקוס וניל ואספרסו בתוספת סירופ קוקוס 

דואט שוקולד מטבעות שוקולד חום ולבן נמסים בחלב חם 
סחלב חם עם קוקוס, אגוזים וקינמון 

צ'אי לאטה משקה על בסיס חלב, בתוספת תערובת תבלינים 
משקה מקופלת 2 אצבעות מקופלת נמסות בחלב חם   

משקה לגוף ולנפש 
דבש, ג'ינג'ר, מקל קינמון, פלח תפוז ונענע על בסיס מים

סיידר תפוחים חם 
עם מקל קינמון וקוביות תפוח. תוספת יין ב-4 ₪

תוספת קצפת  

משקאות קלים 

תפוזים / גזר / לימונדה / אשכולית אדומה
קוקה-קולה / דיאט / זירו 

פאנטה אורנג‘ 
ספרייט / ספרייט זירו 

פיוז-טי 
סומרסבי - סיידר תפוחים אלכוהולי 4.5%  

מאלטי 
ויסוצקי - חליטת תה מעלה ירוק 

משקה אנרגיה 
נביעות מים מינרלים בבקבוק זכוכית 

נביעות פלוס בטעמים עדינים 
פריגת בטעמים 

קינלי סודה 
פררלה 330 / 750 מ"ל מים מינרלים מוגזים טבעי 
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קוקטיילים

מוחיטו קפה קפה 
וודקה אננס משובחת, מונין מנגו מרענן

עם לימון ונענע שעושים את הקסם.

קפירינייה אסאי  
וודקה אסאי קפואה בטעם טרופי קליל

ועם טעם של עוד.

מנהטן סטייל 
וודקה וניל, באד אפל מרענן ומיץ חמוציות לחיזוק.

אייריש קרמל 
ליקר פרנג'ליקו, אייריש קרים, מונין קרמל עדין,

שמנת מתוקה וחלב.

דאקירי תות 
רום קלאסי ותות שדה מתקתק וקפוא.

בירות

קרלסברג 
קרלסברג 250 מ״ל 

טובורג 
סטלה ארטואה 

*בירה מהחבית שאל את המלצר

יינות

סדרת הר, יקב תבור 
קברנה סוביניון 

שרדונה 
גוורצטרמינר 

סדרת אדמה, יקב תבור 
קברנה טרה רוסה 

מרלו בזלת 

אלכוהול

ג'וני ווקר שחור 
בושמילס

וודקה 
וודקה פרימיום 
וודקה בטעמים 

אייריש קרים
באד אפל 

רום 
ערק 



מועדון 
הצטרפו למועדון החברים הקולינרי של קבוצת קפה קפה

ותיהנו ממגוון הטבות והפתעות השמורות רק לחברים.

מה מקבלים?

⋅ מתנת הצטרפות -  מתנה אחת ברשת בה הצטרפת למועדון:
3 כוסות קפה מתנה < בקפה קפה  ולחם ארז )כוס אחת בגודל רגיל בכל ביקור(

קפה ושייק מתנה < בפרש קיטשן )אחד בגודל רגיל בכל ביקור( 
פסטה מתנה < בלבורטוריו די פסטה 

כריך 200 גרם מתנה < ברובן 

⋅ מגוון הנחות ומחירים מיוחדים לחברי מועדון
⋅ מוצר עשירי בהטבה מיוחדת:

קפה עשירי חינם < בגודל רגיל בקפה קפה, לחם ארז ופרש קיטשן
שייק עשירי חינם < בפרש קיטשן

% 50 הנחה על הפסטה העשירית < בלבורטוריו די פסטה
בירה עשירית חינם < ברובן

⋅ מתנה אחת  לבחירה בחודש בו חל יום ההולדת
⋅ הפתעה חדשה בכל חודש!

.moodclub.co.il-לפרטים נוספים והצטרפות פנו למלצר או הכנסו ל

• תנאי מועדון  בכפוף לתקנון ולמידע הנמצא באתר: moodclub.co.il. ההטבות ניתנות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בהצגת כרטיס מועדון 
או אפליקציה. אין כפל הטבות ו/או הנחות. לא ניתן ליהנות מהטבות המועדון בתשלום באמצעות קופונים ו/או כרטיסים נטענים ו/או כרטיסי מועדון צרכנות שונים.

LET'S BE
FRIENDS




