שווה להיות חבר
 ,מועדון החברים הקולינרי של קבוצת קפה קפה
הצטרפו למועדון
ותיהנו עוד היום ממחירים השמורים רק לחברי מועדון וממגוון הטבות והפתעות.
הורידו את האפליקציה  mood clubבחנויות האפליקציות.
לפרטיםmoodclub.co.il :

ניתן להחליף את מבחר הלחמים בלחמנייה ארוזה ללא גלוטן ללא תוספת מחיר

מנה צמחונית

• בכפוף לתקנון המועדון ולמידע הנמצא באתר .moodclub.co.il :המחיר לחברי מועדון ניתן לחברי מועדון mood
ולמצטרפים חדשים בהצגת כרטיס המועדון או אפליקציה .על המחיר לחברי מועדון אין כפל מבצעים ו/או הנחות
ו/או הטבות .מחיר זה לא ינתן בתשלום באמצעות שוברים ו/או כרטיס "חבר טעמים" ו/או כרטיסים נטענים.
• המנות בתפריט עשויות להכיל חלב ,ביצים ,סויה ,בוטנים ,גלוטן )חיטה( ,שיבולת שועל ,אגוזים ,דגים ,שומשום,
מרכיבים אלרגניים נוספים וזיתים העשויים להכיל חרצנים • .התמונות בתפריט להמחשה בלבד • .ט.ל.ח

בוקר איטלקי

הבוקר
בוקר פרימיום )זוגי(
ביצי משק עשויות לבחירתכם עם  2תוספות,
לחם הבית לבחירה ,מאפה מלוח ,סלט קצוץ עם בורגול,
סלט טאבולה ומגש מטבלים הכולל :סלמון מעושן,
גבינת שמנת נפוליאון ,גבינה בולגרית עם שמן זית,
קוטג' ,גבינת לאבנה וזעתר ,טחינה ,אבוקדו,
ממרח ארטישוק ,סלט טונה בלימון וטפאנד איטלקי.
מוגש עם ריבת פרי 2 ,קפה גדול 2 ,מיץ טבעי גדול
ולקינוח מיני וופל בלגי.

בוקר קפה קפה )זוגי(
ביצי משק עשויות לבחירתכם ,לחם הבית לבחירה,
סלט קצוץ עם בורגול ומגש מטבלים הכולל:
גבינת שמנת נפוליאון ,גבינה בולגרית עם שמן זית,
קוטג' ,גבינת לאבנה וזעתר ,טחינה ,אבוקדו,
ממרח ארטישוק וסלט טונה בלימון.
מוגש עם ריבת פרי 2 ,שתיה חמה ו 2-מיץ טבעי.

בוקר ישראלי
 2ביצי משק עשויות לבחירתך ,לחם הבית לבחירה,
סלט קצוץ עם בורגול וסט מטבלים הכולל:
גבינת שמנת נפוליאון ,גבינת לאבנה וזעתר ,טחינה,
ממרח ארטישוק וסלט טונה בלימון.
מוגש עם ריבת פרי ,שתיה חמה ומיץ טבעי לבחירה.

בוקר בכיף
 2ביצי משק עשויות לבחירתך ,לחם הבית לבחירה,
סלט קצוץ עם בורגול וסט מטבלים הכולל:
גבינת שמנת נפוליאון ,טחינה וסלט טונה בלימון.
מוגש עם שתיה חמה ומיץ טבעי לבחירה.

בוקר מהגליל
חביתת ירק וגבינת חלומי צרובה ,לחם הבית,
סלט טאבולה אישי וסט מטבלים הכולל:
גבינת לאבנה וזעתר ,טחינה עם דבש,
ממרח ארטישוק וטפאנד איטלקי.
מוגש עם שתיה חמה ומיץ טבעי לבחירה.

בוקר מקסיקני
חביתה עם פלפל ,בצל ,פטריות וגבינה צהובה
עטופה בטורטייה מקסיקנית צרובה .סלט עלים
ירוקים ,עגבניות שרי ,מלפפון ,גזר ובצל סגול .בתיבול
ויניגרט קפה קפה .סט מטבלים הכולל :גבינת שמנת,
אבוקדו וסלסה מקסיקנית .מוגש עם שתיה חמה
ומיץ טבעי לבחירה.

בוקר איטלקי

בוקר בקטנה
שתיה חמה  /מיץ טבעי לבחירה,
סלט עלים ירוקים וכריכון לבחירתך:
חביתה
חביתה ,גבינת שמנת ,עגבנייה ,מלפפון ועלים צעירים.
בולגרית
גבינה בולגרית  ,5%ממרח פסטו ביתי ,ירקות טריים
ועלים צעירים.

מהמאפייה
קרואסון שקדים  /חמאה  /שוקולד  /קינמון /
מאפה מלוח הנאפים מדי בוקר.
מוגש עם שתיה חמה  /מיץ טבעי לבחירה.

המוזלי שלנו
תערובת של דגנים ופירות יבשים בהרכב
הייחודי שלנו .יוגורט  ,4%פירות העונה וסילאן תמרים.
מוגש עם שתיה חמה  /מיץ טבעי לבחירה.

טונה
טונה מתובלת ,ממרח לימון כבוש ,עלים צעירים וירקות.
סלמון מעושן
סלמון בעישון ביתי ,ביצה קשה ,גבינת שמנת,
בצל ירוק ועלים צעירים.
)כשר לנוהגים היתר דגים וחלב(

 3ברוסקטות עם גבינת שמנת  /איולי שום,
סלמון מעושן ,בצל ירוק ו 2 -ביצי עין מעל .סלט עלים
ירוקים ,עגבניות שרי ,מלפפון ,גזר ובצל סגול .בתיבול
ויניגרט קפה קפה .סט מטבלים הכולל :קוביות פטה,
אבוקדו וזיתים מתובלים .מוגש עם שתיה חמה
ומיץ טבעי לבחירה) .כשר לנוהגים היתר דגים וחלב(

בוקר טבעוני
חביתת ירק טבעונית ,לחם הבית לבחירה,
סלט קצוץ עם בורגול וסט מטבלים הכולל:
טחינה ,צהובה טבעונית ,אבוקדו וממרח ארטישוק.
מוגש עם שתיה חמה ומיץ טבעי לבחירה.
ניתן לבקש שתיה חמה על בסיס סויה או
חלב אורז ושקדים.

המנות בקטגוריית "הבוקר" מוגשות עם שתיה לבחירה:
משקאות חמים :אספרסו  /מקיאטו  /קפוצ'ינו  /אמריקנו  /נס קפה  /נס על חלב  /קפה שחור  /פילטר /
שוקו  /תה )ארוחת בוקר פרימיום כוללת משקה גדול( • משקאות קרים :תפוזים  /לימונדה  /גזר  /תפוגזר  /אשכולית
אדומה  /סודה  /מים מינרלים  /משקה מוגז  /קפה קר  /אייס קפה  /אייס וניל  /אייס שוקו  /לימונענע גרוס /
) SOMERSBYסיידר תפוחים אלכוהולי(  -בתוספת תשלום • ניתן להוסיף לארוחות הבוקר קינוח בתוספת תשלום

שקשוקה ים תיכונית

דים סאם

הראשונות
דים סאם
מבחר כיסונים אסיאתים במילויים שונים,
מטוגנים ומוגשים בליווי רוטב אסיאתי.

הום פרייז
קוביות תפו"א פריכות ברוטב צ'ילי מעודן.

קבבוני דג
זוג קבבוני דג צרובים ופילה חציל על טוסטונים,
ממרח לימון כבוש ,טחינה גולמית ועשבי תיבול מעל.

חציל בלאדי
חציל צלוי עם סלסת עגבניות פיקנטית
וטחינה מעל .מוגש עם  2קרוסטיני.
מרק היום שאל את המלצר

ברוסקטה מקסיקנית
 2ברוסקטות עם אבוקדו ,סלסת עגבניות פיקנטית
ובצל צלוי.

השקשוקות
סיגר בטטה וגבינות

עלי סיגר פריכים במילוי פלחי בטטה,
מבחר גבינות ובזיליקום ,מונח על רוטב יוגורט.

פוקאצ'ה אנטיפסטי
חציל ופלפל קלויים עם בטטה ובצל צלויים.
בתיבול שמן זית ,בזיליקום ופרמז'ן.

צ'יפס
קטן  /גדול

השקשוקות מוגשות במחבת לוהטת עם חלת הבית ,סלט קצוץ עם בורגול,
טחינה וזיתים מתובלים.
השקשוקה שלנו
 2ביצי משק טריות על תבשיל עגבניות ,פלפלים ,פפריקה מתוקה ופלפל חריף.

שקשוקה ים תיכונית
השקשוקה שלנו בתוספת חציל צלוי ,זיתי קלמטה וגבינת פטה.

שקשוקה גלילית
השקשוקה שלנו בתוספת גרגרי חומוס מתובלים ,טחינה גולמית ,עשבי תיבול ונגיעת לאבנה.

שקשוקה בזוג
השקשוקה שלנו לזוג עם סלט גדול ,טחינה ,זיתים מתובלים 3 ,מטבלים ו 2 -כוסות מיץ טבעי.
ניתן לשדרג לשקשוקה ים תיכונית  /גלילית  /מרגז בתוספת תשלום.

הסלטים
הסלטים מוגשים בליווי לחם לבן  /דגנים .ניתן להוסיף סט מטבלים הכולל:
ממרח עגבניות צ'יפוטלה ,ממרח ארטישוק וטפאנד איטלקי בתוספת תשלום.

סלט ישראלי *

סלט חלומי חם

סלט ירקות קצוצים בשילוב בורגול,
מתובל בשמן זית כתית ,מיץ לימון ומלח,
עם טחינה בצד.

גבינת חלומי צרובה ,גזר ,נבטים ,כרוב לבן ,פלפל אדום
ובצל סגול מוקפצים ברוטב טריאקי ,על תערובת עלים
ועגבניות שרי בעיטור בוטנים ושומשום קלוי.

סלט טונה
טונה מתובלת ,ביצה קשה ,קוביות תפו"א פריכות,
תערובת עלים ,עגבניות שרי ,מלפפון טרי,
מלפפון חמוץ ,זיתי קלמטה ובצל צלוי.
בתיבול ויניגרט קפה קפה.

סלט חלומי מצופה
קוביות חלומי בציפוי פריך ,תערובת עלים,
עגבניות שרי ,מלפפון ,עלי בזיליקום ,בצל ירוק,
זיתי קלמטה ,עגבניות מיובשות וניוקי פריך.
בתיבול ויניגרט קפה קפה.

סלט קפה קפה
תערובת עלים ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,פלחי בטטה,
תערובת אגוזי מלך ,קשיו מסוכר ופרי העונה פרוס.
בתיבול ויניגרט קפה קפה.
 -למנה טבעונית יש לבקש ללא ויניגרט.

סלט סלמון סצ'ואן
נתחי סלמון צרובים ,גזר ,נבטים ,כרוב לבן ,פלפל אדום
ובצל סגול מוקפצים ברוטב סויה אסיאתי ,על תערובת
עלים ועגבניות שרי ,בעיטור בוטנים ושומשום קלוי.

סלט סצ'ואן טבעוני

סלט הבלקן
קוביות טוסט גבינה צהובה ופסטו ביתי מוקפצים
בחמאת שום ומונחים על תערובת עלים ,עגבניות שרי,
מלפפון ,רצועות גזר ,בצל סגול ,זיתי קלמטה
וגבינה בולגרית מעל .בתיבול ויניגרט קפה קפה.

רצועות סויה צרובות ,גזר ,נבטים ,כרוב לבן ,פלפל
אדום ובצל סגול מוקפצים ברוטב סויה אסיאתי,
על תערובת עלים ועגבניות שרי ,בעיטור בוטנים
ושומשום קלוי.

סלט טאבולה הפתעות
בורגול גס ,שקדים מולבנים ,עגבנייה קצוצה ,בצל סגול,
בצל ירוק ,פטרוזיליה ,נענע ,תפוח עץ ,חמוציות
וגבינה צפתית .בתיבול שמן זית כתית ולימון טרי.
 -למנה טבעונית יש לבקש ללא גבינה צפתית.

הפסטות
סוגי פסטה לבחירה :טליאטלה  /פנה.
פסטות טריות :רביולי  /ניוקי  /טורטליני  -בתוספת תשלום.

פסטה נפוליטנה*

פסטה לבחירה עם רוטב עגבניות איטלקי ,שום,
שמן זית וריחן טרי.
 -למנה טבעונית יש לבקש טליאטלה או פנה.

פסטה רוזה
פסטה לבחירה עם רוטב עגבניות ,שמנת וריחן טרי.

הפסטה הכתומה
פסטה לבחירה עם פלחי בטטה צלויים בסילאן
תמרים ,עם שמנת מתוקה ,מיץ גזר טבעי ,יין לבן,
אגוז מוסקט וריחן טרי.

טליאטלה אליו אוליו סלמון
נתחי סלמון צרובים ,שמן זית ,עגבניות שרי,
שום קונפי ,טפאנד איטלקי ,צ'ילי גרוס,
פטרוזיליה וריחן טרי.

רביולי גבינה ופסטו
רביולי במילוי גבינות ,ברוטב שמנת,
ממרח פסטו ביתי וריחן טרי.

טורטליני פטריות
רוטב שמנת ,ערמונים וריחן טרי.

פסטה שמנת פטריות
פסטה לבחירה עם שמנת ,פטריות וריחן טרי.

טורטליני פטריות

*

מנה ללא כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות .המנה לא ניתנת לתשלום באמצעות שוברים
ו/או כרטיס "חבר טעמים" ו/או כרטיסים נטענים.

הסנדוויצ'ים
הסנדוויצ'ים מוגשים בלחם לבן  /דגנים
לצד סלט עלים ירוקים.

סנדוויץ' חביתה *

חביתה של בית ,גבינת שמנת ,עגבנייה ,מלפפון
ועלים צעירים.

סנדוויץ' טונה
טונה מתובלת ,ביצה קשה ,מלפפון חמוץ,
ממרח לימון כבוש ,עגבנייה ועלים צעירים.

סנדוויץ' חלומי
גבינת חלומי צרובה ,ממרח שום לימון וכוסברה,
עגבנייה ומלפפון חמוץ עם בצל ופטריות מוקפצים.

סנדוויץ' סלמון מעושן
סלמון מעושן ,קרם גבינת שמנת  /איולי עשבי תיבול,
ביצה קשה ,עלים צעירים ובצל ירוק.
)כשר לנוהגים היתר דגים וחלב(

קאסדיה גבינות
ממרח עגבניות צ'יפוטלה ,גבינה בולגרית ,גבינה צהובה,
עגבנייה ,פטריות ,בזיליקום ,בצל מקורמל וביצת עין
בטורטייה קראנצ'ית צרובה.

קאסדיה טבעונית
ממרח עגבניות צ'יפוטלה ,מוצרלה וצהובה טבעוניות,
עגבנייה ,פטריות ,בזיליקום ובצל מקורמל
בטורטייה קראנצ'ית צרובה.

*

הפיצות
פיצה קפה קפה
פיצה איטלקית אפויה בתנור לבנים ,גבינת מוצרלה,
רוטב עגבניות ו 2 -תוספות שתבחרו:
זיתים ירוקים  /בצל  /פלפל קלוי  /פטריות /
עגבנייה  /פלפל חריף.

פיצה טבעונית
פיצה איטלקית אפויה בתנור לבנים ,מוצרלה טבעונית,
רוטב עגבניות ו 2 -תוספות שתבחרו:
זיתים ירוקים  /בצל  /פלפל קלוי  /פטריות /
עגבנייה  /פלפל חריף.

הטוסטים
הטוסטים מוגשים עם סלט עלים ירוקים.
הטוסט הקלאסי
בייגל שומשום עם גבינה צהובה ,רוטב עגבניות
ו 2 -תוספות לבחירתכם :זיתים ירוקים  /בצל /
גבינה בולגרית  /ביצה קשה  /פטריות  /עגבנייה /
פלפל חריף  /פלפל קלוי  /חציל קלוי.

הטוסט האיטלקי
בייגל שומשום עם ממרח פסטו ביתי ,פלפלים קלויים
על האש ,גבינת מוצרלה וביצת עין.

הטוסט הטבעוני
בייגל שומשום עם צהובה טבעונית ,רוטב עגבניות
ו 2 -תוספות לבחירתכם :זיתים ירוקים /
בצל  /פטריות  /עגבנייה  /פלפל חריף /
פלפל קלוי  /חציל קלוי .

מנה ללא כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות .המנה לא ניתנת לתשלום באמצעות שוברים
ו/או כרטיס "חבר טעמים" ו/או כרטיסים נטענים.

קאסדיה גבינות

העיקריות
במנות המוגשות עם תוספת ניתן לבחור:
צ'יפס  /אורז  /תבשיל בורגול בלימון /
הום פרייז בצ'ילי )כשר לנוהגים היתר דגים וחלב(
נודלס סלמון מזרח מערב
נתחי סלמון ,ירקות שוק ,נבטים ,בוטנים קלויים,
שומשום קלוי ואטריות ביצים מוקפצות
ברוטב טריאקי) .מוגש ללא תוספת(

המבורגר סלמון
נתחי סלמון קצוצים ,עשבי תיבול ,בצל מטוגן,
איולי שום וירקות טריים בלחמניית דבש.
מוגש עם תוספת צ'יפס וסלט עלים ירוקים.

קבב דגים
קבבוני דג קצוץ עם חציל בלאדי ,סלסת עגבניות
וטחינה גולמית .מוגש עם תוספת לבחירה
וסלט עלים ירוקים.

דג בקראסט
פילה דג אפוי בתנור אבן בציפוי פריך
של עשבי תיבול ופאנקו .מוגש עם תוספת לבחירה
וסלט עלים ירוקים.

דג ים
פילה דג צלוי בתנור על תבשיל בורגול בלימון.
מוגש עם סלסה של עגבניות ,זיתי קלמטה ,פלפלים,
בצל ועשבי תיבול .בליווי סלט עלים ירוקים.

סלמון צלוי
נתח פילה סלמון צלוי במחבת לוהטת.
מוגש עם תוספת לבחירה וסלט עלים ירוקים.

שווארמה טבעונית
רצועות סויה צרובות ,בצל ופטריות מוקפצים
עם תבלין השווארמה שלנו .מוגש על תבשיל
בורגול בלימון ,בליווי סלט עלים ירוקים.

דג ים

המשקאות החמים
אספרסו  /אספרסו כפול
מקיאטו  /מקיאטו כפול
קפוצ'ינו
רגיל  /בינוני  /גדול

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
או חלב אורז ושקדים ללא תוספת תשלום

החמים המיוחדים
שוקו חם
פרנץ' ונילה קוקוס
וניל ואספרסו בתוספת "מונין" קוקוס

דואט שוקולד
מטבעות שוקולד חום ולבן נמסים בחלב חם

סחלב חם
עם קוקוס ,אגוזים וקינמון

הילדים

)לילדים עד גיל (12

המנות מגיעות עם שתיה )מיץ ענבים  /תפוזים /
מים מינרלים  /שוקו( ,כדור גלידה לקינוח והפתעה.
טוסט לילדים

צ'אי לאטה
משקה מקופלת
 2אצבעות מקופלת נמסות בחלב חם

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

סיידר תפוחים חם
עם מקל קינמון וקוביות תפוח
תוספת יין לסיידר בתוספת תשלום

תוספת קצפת

לחמניית המבורגר מתוקה עם גבינה צהובה
וירקות חתוכים ליד.

פיצה של גדולים
בצק דק ופריך ,רוטב עגבניות ,גבינה צהובה
וזיתים ירוקים.

פסטה פנה
ברוטב אדום או שמנת.

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

טוסט לילדים

חברי מועדון נהנים מכ 10% -הנחה על מחירי המשקאות בתפריט

המשקאות הקלים
מיץ טבעי
תפוזים  /גזר  /לימונדה  /אשכולית אדומה

קוקה-קולה  /דיאט  /זירו
פאנטה אורנג’
ספרייט  /דיאט ספרייט
פיוז TEA
 SOMERSBYסיידר תפוחים אלכוהולי 4.5%

מאלטי
משקה אנרגיה
נביעות מים מינרלים בבקבוק זכוכית
נביעות פלוס בטעמים עדינים
פריגת ענבים
קינלי סודה
פררלה  750/330מ"ל
ֵ ָ ֵ ֶּ
מים מינרליים מוגזים טבעי

הקרים המיוחדים
סורבה תות
סורבה לימון בשילוב פירות יער
מרענן תות  -נענע
שייק פירות
תות  /בננה  /מנגו  /אפרסק  /תמר  /מלון  /אננס
על בסיס חלב  /חלב סויה  /חלב אורז ושקדים /
מים  /מיץ תפוזים .בסיס יוגורט בתוספת תשלום

לימונענע גרוס
פרדו
גרניטת קפה על בסיס אספרסו

קפה קר
חלב קר על בסיס אספרסו כפול עם קוביות קרח

אייס קפה
אייס קפה פקאן
אייס וניל
אייס וניל פקאן
שוקו קר
אייס שוקו
מילקשייק
שוקולד  /וניל  /וניל עוגיות  /וניל קפה

שייק בננה קרם עוגיות
בננות ,גלידת וניל ועוגיות ,על בסיס חלב

סורבה לימון

חברי מועדון נהנים מכ 10% -הנחה על מחירי המשקאות בתפריט

הבירות

האלכוהול

קרלסברג
טובורג
סטלה ארטואה
גולדסטאר
הייניקן
בירה מהחבית שאל את המלצר

ג'וני ווקר אדום
ג'וני ווקר שחור
בושמילס
סמירנוף
קטל 1
ערק

היינות

הקוקטיילים

סדרת הר ,יקב תבור כוס  /בקבוק
קברנה סוביניון
שרדונה
גוורצטרמינר

PASSION MORNING

אפרול ,ליים ,פסיפלורה ותפוזים
APEROL PEACH

אפרול ,יין לבן ואפרסק
MARGARITA

סדרת אדמה ,יקב תבור בקבוק
קברנה טרה רוסה
מרלו בזלת

תות  /אננס ופסיפלורה
PINKI

סמירנוף ,תות ,אשכולית אדומה וליים

חברי מועדון נהנים מכ 10% -הנחה על מחירי המשקאות בתפריט

ניתן להחליף את מבחר הלחמים בלחמנייה ארוזה ללא גלוטן ללא תוספת מחיר

מנה צמחונית

• בכפוף לתקנון המועדון ולמידע הנמצא באתר .moodclub.co.il :המחיר לחברי מועדון ניתן לחברי מועדון mood
ולמצטרפים חדשים בהצגת כרטיס המועדון או אפליקציה .על המחיר לחברי מועדון אין כפל מבצעים ו/או הנחות
ו/או הטבות .מחיר זה לא ינתן בתשלום באמצעות שוברים ו/או כרטיס "חבר טעמים" ו/או כרטיסים נטענים.
• המנות בתפריט עשויות להכיל חלב ,ביצים ,סויה ,בוטנים ,גלוטן )חיטה( ,שיבולת שועל ,אגוזים ,דגים ,שומשום,
מרכיבים אלרגניים נוספים וזיתים העשויים להכיל חרצנים • .התמונות בתפריט להמחשה בלבד • .ט.ל.ח

