LET THE MAGIC
BEGIN
חגיגת חושים משובחת בקפה קפה!

אנו מזמינים אתכם להתרגש וליהנות מחוויה קולינרית איכותית של ניחוחות וטעמים.
השילוב המנצח של חומרי גלם איכותיים עם יצירתיות השף ,הם המתכון לחגיגה של חמשת החושים
במפגש שלכם עם המנות המגוונות והטעימות שאנו מציעים בתפריט .בתיאבון!

מועדון

רגע...אפשר להציע לכם חברות?
 ,מועדון החברים הקולינרי של קבוצת קפה קפה ,ותיהנו ממגוון הטבות והפתעות השמורות לחברים בלבד.
הצטרפו ל -
פרטים נוספים באתר moodclub.co.il:או באפליקציית  .mood clubבכפוף לתקנון.

לתשומת ליבך:

מנה טבעונית

מנה צמחונית

מנה פיקנטית

• המנות בתפריט עשויות להכיל חלב ,ביצים ,סויה ,בוטנים ,גלוטן (חיטה) ,שיבולת שועל ,אגוזים ,דגים ,שומשום ,מרכיבים אלרגנים נוספים וזיתים העשויים להכיל חרצנים.
• ניתן להחליף את מבחר הלחמים בלחמנייה ארוזה ללא גלוטן וללא תוספת מחיר • .על מחירי טייק-אווי מוזלים אין כפל מבצעים ו/או הנחות נוספות ,לרבות הנחת מועדון,
חבר טעמים והנחות נוספות אחרות .התמונות בתפריט להמחשה בלבד .ט.ל.ח • בשרי

ארוחות בוקר
בוקר זוגי מפנק

אומלט לבחירה* ,סלט ישראלי קצוץ ,לחם לבן /דגנים /חלת הבית,
בליווי סט מטבלים :גבינת לאבנה עם שמן זית וזעתר ,גבינת שמנת,
גוואקמולי ,סלט טונה באריסה מתוקה ,גבינת שמנת זיתים ,סלמון
מעושן ,גבינה צהובה ,גבינה בולגרית על סלסה פיקנטית בשמן זית,
טחינה ,ממרח עגבניות מיובשות ,מוצרלה טרייה על סלט ירקות קלויים,
ריבה וחמאה .מוגש עם שתייה קלה וחמה ועוגת גבינה תות אישית
לקינוח לכל סועד.
*אומלט גבינות  /אומלט ים תיכוני  /אומלט בצל ופטריות.

בוקר ישראלי  -יחיד  /זוגי

ביצים לבחירה ,סלט ישראלי קצוץ ,לחם לבן /דגנים /חלת הבית,
בליווי סט מטבלים :גבינת שמנת ,סלט טונה באריסה מתוקה ,גבינת
שמנת זיתים ,גבינה בולגרית על סלסה פיקנטית ,טחינה ,ממרח
עגבניות מיובשות ,ריבה וחמאה .מוגש עם שתייה קלה וחמה.
תוספות לזוגי :גבינת לאבנה עם שמן זית וזעתר ,גוואקמולי,
ממרח פסטו ,שתייה קלה וחמה.
שדרוג לבוקר זוגי מפנק למחזיקי שובר "בוקר ישראלי זוגי " בלבד
בתוספת תשלום ,ללא כפל מבצעים/הטבות נוספות.

בוקר מהים

חלה קלויה ,גבינת שמנת* ,סלמון מעושן ,בצל ירוק ,רוטב שמנת תרד
וביצי עין ,סלט ישראלי קצוץ וזיתים מתובלים .מוגש עם שתייה קלה
וחמה לבחירה* .לנוהגים היתר דגים וחלב.

בוקר טבעוני

לביבות עדשים וקרם קוקוס על טחינה ,בתוספת בצל ופטריות
מוקפצים ועשבי תיבול ,בליווי סלט ישראלי קצוץ ,לחם לבן /דגנים/
חלת הבית ,גוואקמולי ,זיתים מתובלים וממרח עגבניות מיובשות.
מוגש עם שתייה קלה וחמה מחלב סויה /אורז ושקדים.

בוקר בקטנה

כריכון לבחירה ,סלט ישראלי קצוץ/עלים/קולסלאו ושתייה קלה/חמה.

חביתת ירק  -חביתת ירק עשירה עם בצל מטוגן,
גבינת שמנת ,מלפפון חמוץ ,עגבנייה ועלים צעירים.
סלמון מעושן  -סלמון בעישון ביתי ,ביצה קשה ,בצל ירוק ,גבינת
שמנת*  /איולי ,עגבנייה וחסה* .לנוהגים היתר דגים וחלב.
טונה אסלי  -נתחי טונה מתובלים באריסה מתוקה ,ביצה קשה,
מלפפון חמוץ ,עגבנייה ,טחינה ועשבי תיבול.
מוצרלה פלפלים  -גבינת מוצרלה טרייה ,פלפל קלוי,
עלי רוקט ופסטו.

קפה ומאפה

קרואסון שקדים  /שוקולד  /חמאה*  /קינמון  /מנצ'גו מלוח.
שתייה קלה  /חמה לבחירה* .קרואסון החמאה מוגש בתוספת ריבה.

בוקר בקרואסון

קרואסון חמאה ,ביצה מקושקשת ,גבינת שמנת ,עגבנייה ,בצל סגול
ועלים ירוקים .מוגש עם שתייה קלה /חמה לבחירה.
בוקר בכיף  -יחיד  /זוגי  -למחזיקי שובר "בוקר בכיף" בלבד.
ביצים לבחירה ,סלט ישראלי קצוץ ,לחם לבן /דגנים /חלת הבית,
בליווי סט מטבלים :גבינת שמנת ,סלט טונה באריסה מתוקה ,טחינה,
ריבה וחמאה .מוגש עם שתייה קלה וחמה.
תוספות לזוגי :גבינת שמנת זיתים ,גוואקמולי ,גבינה בולגרית על
סלסה פיקנטית ,שתייה קלה וחמה.
שדרוג לבוקר זוגי מפנק למחזיקי שובר "בוקר בכיף זוגי" בלבד
בתוספת תשלום ,ללא כפל מבצעים/הטבות נוספות.

מוזלי בטעם של בוקר

תערובת של דגנים ופירות יבשים ,יוגורט ,4%
פירות העונה וסילאן תמרים.

בהזמנ
ת
א
ר
ו
ח
ת
בוקר ,נ
י
ת
ן
ל
ה
ז
קינוח מין
או
בתו וסופל בלגי
פ
ת תשלום

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/קפה קר .משקאות קלים :תפוזים/לימונדה/גזר/תפוגזר/אשכולית אדומה/סודה/מים מינרליים .הגדלת משקה/מוגז בתוספת תשלום .אייס
קפה /אייס וניל/אייס שוקו/לימונענע גרוס בתוספת תשלום .סומרסבי (סיידר תפוחים אלכוהולי) בתוספת תשלום.
מנה טבעונית

מנה צמחונית

מנה פיקנטית

ראשונות
מחבת בלאדי

לבבות חציל קלוי ,סלסת עגבניות ,טחינה ,ביצה קשה ועשבי תיבול,
לצד שני רבעי ג'פיתה.

המרקייה

שאל/י את המלצר/ית .תוספת לחם בתשלום.

הום פרייז

הום פרייז ופטריות

קוביות הומפרייז ופטריות מוקפצות ברוטב קוקוס אסיאתי עם
שעועית ירוקה ושום פרוס ,שומשום ,בוטנים וגילופי פרמז׳ן.
*ניתן להזמין גם בגרסה טבעונית ללא פרמז'ן.

פטריות צלויות

רבעי פטריות צלויים ,טימין ,שום קונפי ,צ'ילי חריף ,שבבי פרמז'ן
ופסטה פפרדלה.

מוצרלה פריכה

קוביות תפוח אדמה פריכות ברוטב צ'ילי ,חמאה ונגיעות שמנת  -חלבי.

מיקס צ'יפס

צ׳יפס מתפוח אדמה ובטטה ,גרידת לימון ,שום ועשבי תיבול.

פרחי כרובית

פרחי כרובית פריכה ,מיץ לימון ,מלח גס ועשבי תיבול ,על עלי רוקט
וצ'ילי מתוק .מוגש בליווי איולי שיפקה וסלסת עגבניות.

פרגית ים תיכונית

גבינת מוצרלה בציפוי פריך על סלט ירקות קלויים,
עשבי תיבול וקולי פלפלים.

זוג שיפודי יקיטורי פרגית במרינדה ים תיכונית ,טחינת עמבה,
סלסת עגבניות ועשבים.

ארוחות ילדים

(לילדים עד גיל )12

ארוחות הילדים שלנו מוגשות עם שתייה לבחירה :ענבים  /תפוזים  /לימונדה  /מים מינרליים  /שוקו ובנוסף ,קינוח והפתעה.

טוסטי

לחמנייה מתוקה ,תערובת הגבינות שלנו וירקות טריים ליד.

ספגטי

ברוטב אדום או לבן וירקות טריים ליד.

מנה טבעונית

מנה צמחונית

מנה פיקנטית

שניצלונים שילדים אוהבים

עם צ'יפס ,קטשופ וירקות טריים ליד.

פיצה של גדולים

בצק דק ופריך ,רוטב עגבניות ,תערובת הגבינות שלנו,
זיתים ירוקים וירקות טריים ליד.

כריכים  -הכריכים שלנו מוגשים בלחם לבן  /דגנים  /חלת הבית ,עם סלט ישראלי קצוץ  /עלים  /קולסלאו.

חביתת ירק

חביתת ירק עשירה עם בצל מטוגן ,גבינת שמנת ,מלפפון חמוץ,
עגבנייה ועלים צעירים.

טורטייה גבינות ופסטו

ממרח פסטו ,תערובת הגבינות שלנו,בצל ופטריות מוקפצים וביצת עין.

טורטייה טבעונית

סלמון מעושן

פרוסות סלמון בעישון ביתי ,ביצה קשה ,בצל ירוק ,גבינת שמנת* /
איולי ,עגבנייה וחסה* .לנוהגים היתר דגים וחלב.

כריך טונה  -מומלץ בחלת הבית!

נתחי טונה מתובלים באריסה מתוקה ,ביצה קשה ,מלפפון חמוץ,
עגבנייה ,טחינה ועשבי תיבול.

מוצרלה פלפלים

גבינת מוצרלה טרייה ,פלפל קלוי ,עלי רוקט ופסטו.

ממרח פסטו ,מוצרלה טבעונית ,בצל ופטריות מוקפצים.

כריך קורנביף  -מומלץ בחלת הבית!

נתחי קורנביף צלויים עם בצל ,איולי שיפקה ,קולסלאו ועגבנייה.

כריך קריספי צ'יקן  -מומלץ בחלת הבית!

נתחי עוף  /שניצל ,איולי שיפקה וקולסלאו.

בשר בג'פיתה

מיקס בשרים ,טחינת עמבה ,בצל מוחמץ בסומק ,מלא עשבי תיבול,
לצד פלפל שיפקה ,זיתים וחמוצים.

כריך חלומי

חלומי מצופה ,איולי צ׳ילי ,סלסה וקולסלאו.
שקשוקות  -השקשוקות שלנו מוגשות במחבת לוהטת ומומלצות עם חלת הבית .ניתן לשנות ללחם לבן /דגנים .השקשוקות מוגשות עם סלט
ישראלי קצוץ  /עלים ,זיתים מתובלים וטחינה.

שקשוקת הבית

שתי ביצי משק טריות ,תבשיל עגבניות עם פלפלים אדומים,
שום ,בצל ,עשבי תיבול ,פפריקה מתוקה ופלפל פיקנטי.

שקשוקה כפרית

"שקשוקת הבית" בתוספת פלפלים קלויים ,תערובת גבינות ופסטו.

שקשוקה טבעונית

שקשוקה ים-תיכונית

"שקשוקת הבית" עם לבבות חציל קלוי וזיתי קלמטה.
בתוספת קוביות גבינה בולגרית.

תבשיל עגבניות עם פלפלים אדומים ,שום ,בצל ,עשבי תיבול,
פטריות שמפיניון ,פפריקה מתוקה ,פלפל פיקנטי ופסטו.

טוסטים  -הטוסטים שלנו מוגשים עם סלט ישראלי קצוץ  /עלים  /קולסלאו.

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.
(כל תוספת נוספת בתשלום).

טוסט עין

בייגל שומשום עם תערובת הגבינות שלנו ,פסטו,
פלפלים קלויים וביצת עין.

מנה טבעונית

מנה צמחונית

מנה פיקנטית

טוסט שמנת ופטריות

גבינת שמנת ,רוטב שמנת פטריות ותערובת הגבינות שלנו.

טוסט טבעוני

בייגל שומשום עם ממרח פסטו ,צהובה טבעונית ,פטריות מוקפצות,
פלפלים קלויים וממרח עגבניות מיובשות.

מהתנור  -המאפים והפיצות שלנו נאפים במקום!

פיצה נפוליטנה

הבצק האיטלקי שלנו ,רוטב עגבניות ,תערובת גבינות ושתי תוספות
לבחירה :זיתים ירוקים /בצל /פלפל קלוי /פטריות /עגבנייה /פלפל חריף.
(כל תוספת נוספת בתשלום)* .ניתן להזמין גם בגרסה טבעונית.

פוקאצ'ה אנטיפסטי

הבצק האיטלקי שלנו ,עם חצילים ופלפלים קלויים ,בצל מקורמל,
שבבי בולגרית ושמן זית.

סופלקי בקר

פיצה טבעונית

הבצק האיטלקי שלנו ,רוטב עגבניות ,ממרח פסטו ,צהובה טבעונית,
ירקות צלויים ,שום קונפי ורוקט.

נתחי בקר קצוצים עם סלסה פיקנטית באריסה מתוקה וטחינה.
מגולגלים בגירוס -פיתה יוונית מסורתית.

סופלקי עוף

מאפה יווני

זוג מאפים במילוי גבינות מלוחות ,בליווי ביצה קשה וסט מטבלים:
זיתים מתובלים ,סלסת עגבניות ,טחינה ומלפפון חמוץ ,לצד סלט יווני.

נתחי פרגית קצוצים מתובלים בסומק ,עם סלסה פיקנטית באריסה
מתוקה וטחינה .מגולגלים בגירוס -פיתה יוונית מסורתית.

פוקאצ'ה מטבלים

הבצק האיטלקי שלנו ,עם עשבי תיבול ,סלסת עגבניות,
רוטב בלסמי ושמן זית.

סלטים  -הסלטים שלנו מוגשים עם לחם לבן  /דגנים  /חלת הבית

סלט עוף אסיאתי

מה שבשוק

עגבנייה ,מלפפון ,בצל סגול ,כרוב לבן ועשבי תיבול .בתיבול שמן זית,
מיץ לימון וטחינה בצד.

נתחי עוף מוקפצים עם בצל ,פטריות ,פלפלים ושעועית ירוקה
ברוטב קוקוס אסיאתי ,מונחים על תערובת עלים,
בעיטור בוטנים קצוצים ושומשום.

טונה באריסה מתוקה ,ביצה קשה ,קריספי תפוח אדמה באיולי שיפקה,
שעועית ירוקה ,מלפפון חמוץ ,בצל סגול ,עגבניות שרי ומלפפון טרי,
על מצע חסה ,בתיבול הויניגרט שלנו.

מוצרלה פריכה

סלט טונה אסלי

סלט בריאות

בורגול דק ,עגבניות ,מלפפון ,בצל סגול ,חמוציות ,שקדים קלויים
ומלא עשבי תיבול ,שמן זית ולימון.

סלט יווני

מאפה גבינות יווני ,מלפפון ,עגבניות ,בצל סגול ,זיתי קלמטה ,פלפל
אדום בתחמיץ לימון ושמן זית ,גבינה בולגרית ופיתה יוונית פריכה.
*מוגש ללא תוספת לחם.

חלומי ופטריות ממולאות

פטריות פריכות ממולאות בגבינות ,קוביות חלומי צרובות ומוקפצות
עם רבעי פטריות ואגוזי מלך ברוטב טריאקי ופסטו ,מונחים על
תערובת עלים ,עגבניות שרי ,מלפפון ,רצועות גזר ,בצל סגול וירוק,
בתיבול הויניגרט שלנו.

מנה טבעונית

מנה צמחונית

מנה פיקנטית

מדליוני מוצרלה פריכה ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,פלפלים קלויים ,אגוזי
מלך ,מונחים על תערובת עלים ופסטו בזיליקום ,ברוטב חרדל וסילאן.

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* .מוגש ללא תוספת לחם.

חלומי אסיאתי

קוביות חלומי צרובות ,גזר ,כרוב לבן ,פלפל אדום ובצל סגול,
מוקפצים ברוטב אסיאתי ,על מצע תערובת עלים ועגבניות שרי,
בעיטור בוטנים ושומשום קלוי.

פרגית אסיאתית

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

הפסטות שלנו
הפסטות שלנו עשויות מחומרי גלם איכותיים ובתהליך מיוחד המעניק להן טעם עשיר ומרקם ייחודי.

אליו-אוליו עוף

סוגי פסטות לבחירה:
פפרדלה  /פנה  /ספגטי  /רביולי במילויים שונים* :גבינה  /בטטה
*בתוספת תשלום.

נתחי עוף ,שום קונפי ,בצל סגול ,עגבניות מיובשות ,זיתי קלמטה,
שמן זית ,עשבי תיבול וצ'ילי.

פונגי אליו אוליו

פפרדלה ,פטריות צלויות ,שום ,שמן זית ,טימין ,צ'ילי,
עשבי תיבול ופרמז'ן.

רטבים לבחירה:

נפוליטנה

רוטב עגבניות איטלקי ,שום ,שמן זית ובזיליקום טרי.

רוזה

רוטב עגבניות איטלקי ,שמנת ובזיליקום טרי.

רביולי שמנת פסטו

רביולי במילוי גבינות ברוטב שמנת פסטו ,בזיליקום,
גבינת פטה ופרמז'ן.

רביולי שמנת תרד

רביולי במילוי גבינות ברוטב שמנת תרד ,בזיליקום ,גבינת פטה ופרמז'ן.

שמנת פטריות

רוטב שמנת ,פטריות טריות ובזיליקום טרי.

רביולי בטטה וערמונים

רביולי במילוי בטטה ,ברוטב שמנת ,ערמונים ובזיליקום.

תפוח אדמה גראטן

תפוח אדמה ברוטב שמנת פטריות ומוצרלה צרובה ,לצד סלט עלים.

מנה טבעונית

מנה צמחונית

מנה פיקנטית

עיקריות  -במנות המוגשות עם תוספת ניתן לבחור :מיקס צ׳יפס /הום פרייז /אורז /שעועית ירוקה מוקפצת.

אסיאתית עוף

בורגר קצבים

אטריות ביצים מוקפצות ברוטב אסיאתי ,עם נתחי עוף
ומבחר ירקות שוק ,בעיטור בוטנים ושומשום קלוי.

בשר אנגוס קצוץ בתיבול הייחודי שלנו ,בלחמנייה עם חמוצים,
איולי שום וירקות טריים .מוגש עם מיקס צ'יפס.
*ניתן להזמין סלט אישי בתוספת תשלום.

אטריות אורז רחבות ,רצועות עוף ,ביצה טרופה ,כרוב לבן
ושעועית ירוקה ,מוקפצים ברוטב אסיאתי פיקנטי,
בליווי בוטנים קצוצים ,לימון וכוסברה.

בורגר קורנביף

פאד תאי עוף

פילה סלמון

סלמון במרינדה ים תיכונית ,בעיטור קולי פלפלים,
מוגש עם סלט עלים ,שעועית ירוקה מוקפצת ותוספת לבחירה.

חזה עוף צלוי

חזה עוף על הגריל ,במרינדה ים תיכונית ,מוגש עם שעועית מוקפצת,
סלט עלים ותוספת לבחירה.

שניצל פריך

שניצל בציפוי פריך ,מוגש עם שעועית ירוקה מוקפצת,
סלט עלים ותוספת לבחירה.

אנטריקוט

 250גר' נתח אנטריקוט מיושן ,מוגש עם סלט עלים
ותוספת לבחירה.

מעורב ירושלמי

 250גר' של מעורב ירושלמי צרוב על פלנצ׳ה ,טחינת עמבה,
סלסת עגבניות פיקנטית ,עשבי תיבול וחצי ג׳פיתה.
מוגש עם סלט עלים ומיקס צ׳יפס.

מנה טבעונית

מנה צמחונית

מנה פיקנטית

בשר אנגוס קצוץ בתיבול הייחודי שלנו ,רצועות קורנביף וסלט קולסלאו.
מוגש עם מיקס צ'יפס*.ניתן להזמין סלט אישי בתוספת תשלום.

דאבל בורגר

 440גר׳ בשר אנגוס קצוץ בתיבול הייחודי שלנו ,בלחמנייה עם חמוצים,
איולי שום וירקות טריים .מוגש עם מיקס צ'יפס.
*ניתן להזמין סלט אישי בתוספת תשלום.

פרגית

פרגית צרובה ,במרינדה ים תיכונית ,עם שעועית ירוקה מוקפצת,
סלט עלים ותוספת לבחירה.

עראיס בקר

רבעי ג'פיתה ממולאים בבשר קצוץ ,עגבניות מגורדות ועשבים,
צרובים על גריל ,ומונחים על טחינת עמבה וסלסת עגבניות.
מוגש עם סלט עלים ומיקס צ'יפס.

אמריקן  Vegiבורגר

נתחי סויה וסייטן קצוצים עם בצל ופטריות בתיבול שלנו,
בלחמנייה עם חמוצים וירקות טריים .מוגש עם סלט עלים.

משקאות קלים

משקאות חמים

תפוזים  /גזר  /לימונדה  /אשכולית אדומ ה
קוקה-קולה  /דיאט  /זיר ו
פאנטה אורנג ‘
ספרייט  /ספרייט זיר ו
פיוז-טי
סומרסבי  -סיידר תפוחים אלכוהולי 4.5%
מאלטי
ויסוצקי  -חליטת תה מעלה ירו ק
משקה אנרגי ה
נביעות מים מינרליים בבקבוק זכוכי ת
נביעות פלוס בטעמים עדיני ם
פריגת בטעמי ם
קינלי סוד ה
פררלה  750 / 330מ"ל מים מינרליים מוגזים טבעי

אספרסו  /אספרסו כפו ל
מקיאטו  /מקיאטו כפו ל
קפוצ'ינ ו
אמריקנו  /נס קפ ה
נס על חל ב
קפה שחו ר
פילט ר
חלב ח ם
מים חמים עם נענע
תה במבחר טעמי פרימיום במהדורה ייחודית

ויסוצקי זהב ,ירוק נענע ,ירוק יסמין ,ירוק לימונית ,ארל גריי ,אנגלי מסורתי

מהדורת חליטות תה איכותית ללא קפאין

חליטת ג'ינג'ר ונענע ,חליטת פירות יער ,חליטת קמומיל

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

משהו מרענן
לימונענע גרו ס
מרענן תות-נענ ע
שייק פירות  -תות  /בננה  /מנגו  /אפרסק  /תמר  /מלון  /אננ ס

משקה חם לדרך
ההטבה על משקאות בגודל רגיל מקטגוריית ״משקאות חמים״ בלבד ,לא כולל
קטגוריית ״משהו מחמם״ .על מחיר זה לא תינתן הנחת מועדון ו/או הנחות נוספות.

על בסיס :חלב  /חלב סויה  /חלב אורז ושקדים  /מים  /מיץ תפוזים
*בסיס יוגורט בתוספת תשלום.
קפה קר חלב קר על בסיס אספרסו כפול עם קוביות קר ח

אייס קפה  /וניל
אייס קפה פקאן  /אייס וניל פקא ן
שוקו קר  /אייס שוק ו
מילקשייק שוקולד  /וניל  /וניל עוגיות  /וניל קפ ה
מילקשייק לוטוס  /פירות יע ר

משהו מחמם
שוקו ח ם

פרנץ' ונילה קוקוס וניל ואספרסו בתוספת סירופ קוקו ס
דואט שוקולד מטבעות שוקולד חום ולבן נמסים בחלב ח ם
סחלב חם עם קוקוס ,אגוזים  /בוטנים וקינמון
צ'אי לאטה משקה על בסיס חלב ,בתוספת תערובת תבליני ם
משקה מקופלת  2אצבעות מקופלת נמסות בחלב חם

ש
משקה לגוף ולנפ 

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

סיידר תפוחים ח ם

עם מקל קינמון וקוביות תפוח .תוספת יין בתשלום

תוספת קצפת

בירות

קוקטיילים

קרלסבר ג
טובור ג
סטלה ארטוא ה

אניסטה פירות

ערק ,פסיפלורה ולימונים בטעם מרענן.

*בירה מהחבית שאל/י את המלצר/ית.

מוחיטו טרופי

ואן גוך אננס ,מונין מנגו מרענן ונענע שעושה את הקסם.

יינות
סדרת ״הר״ ,יקב תבור

כוס  /בקבוק

קברנה סוביניו ן
שרדונ ה
גוורצטרמינ ר
רוז ה
מוסקט ו

סדרת ״אדמה״ ,יקב תבור
קברנה טרה רוס ה
מרלו בזל ת

אלכוהול
ג'וני ווקר שחו ר
בושמיל ס
פינלנדי ה
גריי-גו ס
ואן גוך בטעמי ם
אייריש קרי ם
רום בקרדי
ערק

קפירינייה אסאי

ואן גוך אסאי קפוא בטעם טרופי קליל ועם טעם של עוד.

אייריש קרמל

ליקר פרנג'ליקו ,אייריש קרים ,מונין קרמל עדין ,שמנת מתוקה וחלב.

דאקירי תות

בקבוק

רום בקרדי ותות שדה מתקתק וקפוא.

קינוחים
חגיגת גבינה אפויה

עוגת גבינה אפויה ניו-יורקית עשירה ,על מצע של עוגיות חמאה
וקצפת מתוקה .בליווי רוטב תות ,טוויל בצק עלים מקורמל
ופירורי קראמבל.

סופלה פינוק*

סופלה שוקולד חם ,מוגש עם רוטב שוקולד ,בוטנים מסוכרים,
גלידה וקצפת.

עוגת תפוחים ביתית

פלחי תפוחים אפויים בקרמל על מצע בצק פריך ייחודי.

מגדל ביסקוויטים

שכבות ביסקוויטים עטופים בקרם וניל ושוקולד קריספי,
בציפוי עדין של גנאש שוקולד חלב.

עוגת לוטוס קרירה

עוגת קרם גבינה קרה ,בציפוי גנאש לוטוס וקרם שנטילי עדין,
על מצע עוגיות לוטוס.

קרמינו

עוגת גבינה קרה ותות

עוגת "גבינה" קרה (משי טופו) בשילוב קונפיטורת תות שדה ביתית
ובצק קראמבל פריך.

קינוח ללא סוכר

שאל/י את המלצר/ית.

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 פצפוצים ,עוגיות קרם סנדוויץ' ,עוגיות קרמל ,פקאן סיני,
ריבת חלב ,רוטב שוקולד לבן וקצפת.

מסיבה של מתוקים

גבינה ניו יורקית ,קינדר ,מרנג פבלובה ,קרם גבינה ,מוס שוקולד,
קרם מנגו ,שברי מקרונים צבעוניים ,קראמבל ,טוויל שקדים,
טוויל גנאש ,רוטב דולצ'ה פירות יער ורוטב תות.

מוס שוקולד נוגט ,שבליבו טראפל טירמיסו ,בציפוי קריספי מתפוצץ
של שוקולד לבן עם קרמל ושברי אגוזי לוז ,על מצע קראמבל שוקולד.

SWEET
DREAMS
מנה טבעונית

מנה צמחונית

*ניתן להזמין בגרסא ללא גלוטן

