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₪ 48בוקר יחיד    
ארבעה מטבלי הבית, מוזלי קטן, סלסלת 
לחם עם פוקצ'ה/לחם מלא, סלט השוק, 

שתי ביצים עשויות  חמה, מיץ טבעי/שתיה 
 , תוספותחביתה טבעונית/כבקשתך

/ עשבי תיבול /פטריות / בצל  - לבחירה   
₪4פטה   

₪ 89בוקר זוגי    
₪3 מטבל נוסף   

יל בוקר בקל  
גרנולה ביתית, יוגורט כבשים, מוזלי  

ין פירות יער עדקומפוט יין ו העונה  פירות  

32 ₪  
 

₪ 14   כריך ביס  

₪ 16ביתה/פטה/טבעוני/סלמון ח  

 

₪ 15/13  מאפים  

 

₪ 20 כריך ביס / קפה ומאפה  

₪ 22סלמון    
 

רוטב שוקולד / קרמל פנקייק אוורירי 

וגלידת וניל בננות / פירות יער, קצפת   
35 ₪  

 
 
 

₪ 64יחיד  בוקר מיוחד  
מטבלי הבית, סלסלת לחם עם   

לחם מלא, סלט השוק, מיץ טבעי /פוקצ'ה  
, ושתייה חמה   

פריטטת פטריות פורטובלו ובצל 
מקורמל/שקשוקה ירוקה )תרד(/ חביתה 

 טבעונית

₪ 116בוקר מיוחד זוגי    
₪3נוסף   מטבל  

 

₪ 24 בוקר ילדים  
ת ירקות חתוכים  גבינ ,ביצה לבחירה 

לחמנייה  ,צהובהשמנת פרוסות גבינה 
 קטנה,

עוגייה/כדור גלידה לקינוח ו, שוק מיץ/  
 

₪ 28 ילדיםטוסט   
, ירקות חתוכים, פרוס טוסט גבינה צהובה

עוגייה/, כדור גלידה לקינוחשוקו/מיץ  
 
 

 
 

 

 הכריכים
מעושן  סלמון  

שמנת, עגבנייה, מלפפון  גבינת סלמון, 
 / ₪ 39  בלחם מלא בצל סגול  ו

₪ 54 בפוקאצ'ה   
טוב בוקר  

, פלפל קלוי חביתה עם בייקון טלה צרוב
 וגבינת שמנת

₪ 45 בפוקאצ'ה / ₪ 39  בלחם מלא  
 )אופציה ללא בשר(

 כריך עוף

ירקות , לימון, איולי הגרילחזה עוף על 
₪ 48  פוקצ'ה בשוק טריים   

 טוסט קממבר

גבינת קממבר, בצל צלוי, פטריות 
 /₪ 43בלחם מלא  רוקט ,פורטובלו
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₪04 בפוקאצה   
 טוסט גבינות

ממרח פסטו ביתיגבינה צהובה ומוצרלה,   
₪ 37בפוקאצ'ה /  ₪31 בלחם מלא  

 טבעוני

טחינה ו אנטיפסטי ירקות, פסטו טבעוני  
₪ 37 בפוקאצ'ה  / ₪31 בלחם מלא  

₪ 12תוספת סלט קטן    

/ סלט עלים השוק  

 בנדיקט
חלת בריוש, סלמון מעושן, קרם  סלמון

 פרש, ביצה עלומה ורוטב הולנדייז

49 ₪  

חלת בריוש, רצועות בייקון בייקון אנד אגג  
רוטב  קרם פרש, טלה פריכות, ביצת עין,

ופרמז'ן הולנדייז  
49 ₪  

 סלטים
לחם מלא / פוקאצ'ה  בתוספת כל הסלטים מגיעים  

קוביות סלק, עגבניות, סלט בריאות  

עלי עדשים שחורות, בצל סגול, עלי תרד, 
בתיבול שמן זית ולימון טרי ונענע רוקט  

94 ₪  
 

 עגבנייה, מלפפון, חסה סלט מוריה  

 י, פלפל אדום, בצל סגול, זיתסלנובה 
בתיבול שמן זית  קלמטה, עלי אורגנו

בתוספת גבינת פטה  ארבקינה ולימון
תמעודנ  

49 ₪  
 

קרעי פסטה   טבעוני פסטה סלט

שרי  תועגבני עלי רוקט טריים, טבעונית,
אגוזי ו זיתי קלמטה ,צלוי, בצל ותצבעוני

יבלסמגרט יוינ תיבולמלך ב  
54 ₪  
 

חסות, כרוב  מבחרסלט חלומי פטריות  

שרי, אגוזי  עגבניותלבן, כרוב סגול, גזר, 
בתוספת  בלסמיויניגרט  בתיבולמלך 

ופטריות שמפיניון מוקפצות  קוביות חלומי  

54 ₪  

 
 
 
 
 
 

 ראשונות 
על   יארטישוק רומארטישוק צלוי  

ופרמז'ן ניות שרי, קונפי שום עגב ,הגריל
 מעל

₪ 29 

איולי בכרובית פרחי  כרובית פרחי 

לימון, שמן זית ומלח גסמיץ , כוסברה   

35 ₪  

, טחינה על הגריל חצילחציל קלוי  

, סילאן טבעי, "של  "הר ברכה  גולמית
, שקדים קלויים, פלפל חריף, פטרוזיליה

 בליווי לחם מלא

38 ₪  

בתנור על מצע ה יבטטה אפוי  הבטטה

מלח גס, קרם פרש , בצל ירוק קצוץ, של 
 שמן זית ומלח גס

38 ₪  
₪  21 בייקון טלה צרוב   להוסיף למנהמומלץ   
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לחמניית גר'  220

המבורגר, חסה, עגבנייה, מלפפון חמוץ, בצל סגול 

(בתוספת רוטב ברביקיו ורוטב הבית )איולי כוסברה

צי'פס / צ'יפס בטטה –תוספת לבחירה * 

59

פטריות / בצל מקורמל

₪ 5שום     ריבת עגבניות שרי / קונפי 

₪ 8מוצרלה טרייה / בייקון טלה צרוב  

    
 
 

 

 עיקריות 
פסטה פפרדלה בשמן  פסטה ירוקים 

זית, קונפי שום , תרד, בצל ירוק 
  קצוץ בזיליקוםו

48 ₪  

בקרם פפרדלה פסטה פסטה כתומה 

 בטטה, קונפי שום, צ'ילי ופרמזן

48 ₪  

אורז מוקפץ עם עדשים תבשיל סבתא 

שחורות, בצל, שום, תרד, כוסברה, אגוזים 
ןטחינה גולמית וסילא ,ושקדים קלויים  

48 ₪  
₪  7ביצת עין   להוסיף למנהמומלץ   

שניצל עוף מצופה  ל קריספי שניצ

תוספת לבחירהבתערובת קראנץ' ו  

65 ₪  

צלוי נתחי חזה עוף  הגריל חזה עוף על

במרינדת שמן זית מלח ופלפל על הגריל 
 גס צלויים ותוספת לבחירה 

58 ₪  
₪  7ביצת עין   להוסיף למנהמומלץ   

 

              שעועית בשום  \גריל התפו"א על  : תוספות

סלט עלים  \שוק ה סלט \אורז   
( ₪ 14) תוספת נוספת    

 

 ילדים  צהריים
 ירקות מנת צ'יפס שניצל ילדים^ 

 חתוכים

  רוטב עגבניותבפסטה ארוכה ^ 

ברוטב עגבניות  פיצה^   

 כדור גלידהו בתוספת כוס שתייה קלה
 ₪ 45ה לבחיר

 ליד הבירה

על מחבת עם מוקפצים  וחמוציות קשיו

 שמן זית ומלח גס ) מנת נשנוש (
₪ 14 

גבינת , פלטת ירקות השוק ירקות זהמא

זעתרפטה ושמן זית   
29 ₪  

 רבע / חצי קילו צ'יפס
25 / 40 ₪  

 רבע / חצי קילו צ'יפס בטטה
35 ₪  /47 ₪  

 תוספות לצ'יפס
₪ 4  בצל מקורמל  

₪ 7צ'דר מותכת   
₪  7  הר של פטה   
₪ 12  בייקון טלה  

ם קריספייםשניצלוני  
בתערובת קראנץ' עם  נתחי שניצלונים

צ'יפס חסה ועגבניות טויסט בתוספת 
 טריות

58 ₪  
 

 חם מהתנור
רוטב נפוליטנה, קרעי פיצה רוסו  

פרמז'ןו מוצרלה טרייה עלי בזיליקום  
45 ₪  
קלמטה /  יזית - תוספות לבחירה   

₪ 4פטה   / פטריות /בצל מקורמל   
₪ 12בייקון טלה   

קרם מסקרפונה, מיקס  פיצה ביאנקה 

פטריות יער טריות , מחית כמהין, גבינת 
 מוצרלה טרייה, שמן זית ומלח גס

55 ₪  

רוטב נפוליטנה בתוספת פיצה הוואי 

 בייקון טלה, בצל סגול, אננס ועלי רוקט, 
 שמן זית ומלח גס

55 ₪  
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שתייה
 משקאות חמים

₪ 11/  9אספרסו / כפול    

₪  15/  13הפוך / הפוך גדול     

₪ 11/  9מקיאטו / כפול    

₪ 13אמריקנו    

₪ 15נס על חלב    

₪ 13תה מסוגים שונים    

₪ 15תה ג'ינג'ר לימון האני    

ש"ח 20סיידר חם   
₪ 6תוספת יין    

₪ 15שוקו חם    

₪ 15צאי הודי   

₪ 18  סחלב חם  
 בתוספת קוקוס ואגוזים  

 משקאות קלים

₪ 13קוקה קולה / דיאט / זירו    

₪ 21ספרייט / זירו    

₪ 8קינלי סודה    

₪ 21מוגז עדין    

₪ 31בירה שחורה    

₪ 14מי טוניק   

₪ 11מים מינרלים   

₪ 13מים בטעמים    

םקפואים וסחוטי  

₪ 22קפה קר    

₪ 22שוקו קר    

₪ 20תה קר    

₪ 22/  17סחוטים    

₪ 22/  17  עם טוויסט לימונענע גרוס  

פרי שייק לבחירה  בסיס מים / בסיס חלב 
תפוזים / יוגורט כבשיםמיץ  /  

תותבננה / תמר / מנגו / פירות לבחירה    
27 ₪  

₪ 27  מילקשייק גלידת וניל / שוקולד  

₪ 6 תוספת קצפת / גלידה   
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 המשוגעים
 

 ₪ 28ת בריאו

 ,תפוזיםבסיס על  פרישייק קפואמנגו 
 מנגו, נגיעות תות, תמר וסילאן

 

בננה,  חלב,על בסיס  פרישייק  בננה הינדי
 ר, פקאן מקורמל וסילאןנגיעות תמ

 
 , תמרבננה  ,אננס פרישייק טרופיקל

 ומחית קוקוס
 

 ₪ 31 ס'יקמילקשי

גלידת וניל,  רמל לוטוסקמילקשייק 
 קצפת מתוקהוקרמבל 

 

כריות  גלידת וניל ,  מילקשייק כריות נוגט
 קצפת מתוקהנוטלה ו שוקולד נוגט,

 

 תותים, גלידת וניל, מילקשייק תותים
 קצפת מתוקהו קרמבל

 
 

 ₪ 15המעוררים 

קרמל / אגוז לוז / שקדים  קפה בטעמים
 בייליס בתוספת קצפת מתוקה

 
מנת אספרסו כפול, כדור  אפוגטו קקאו

 גלידה וניל , נגיעת קקאו
 

 קפה שחור, תמצית שקדים שחור שקדים
 

 , מיץ תפוזים, מנת אספרסוקרח תפוזפרסו
 כפול
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 אלכוהול

 בירות

₪ 31/  26קלסברג חבית   

₪ 26טובורג     

₪ 28סטלה     

₪ 82לף בלונד / בראון     

₪ 31גינס   

שאל את המלצרמתחלפת בירה   

 ג'ין / וודקה

₪ 29גורדונס     

₪ 29   פינלנדיה   

₪ 14בקבוק טוניק    

₪ 7מיץ קל     
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₪ 14צ'ייסר   

 אפרטיף

₪ 33קמפרי     

₪ 33אפרול     

₪ 29אוזו / ערק     

₪ 14בקבוק טוניק    

 מיץ קל   7 ₪

₪ 14צ'ייסר   

 

 
 ויסקי
₪ 39 ג'ק דניאלס   

₪ 39שיבאס ריגאל   

₪ 39/  53ג'וני ווקר אדום / שחור   

₪ 35בלנטיין    

₪ 18צ'ייסר   

 יין

₪ 29יין הבית אדום יקב רקאנטי יונתן    

₪ 29יין הבית לבן יקב רקאנטי יונתן    

₪ 29יין רוזה יקב רקאנטי    

₪ 15קאווה סקו    

₪ 50קנקן חצי ליטר    

₪ 90בקבוק יין הבית   

 

 
 

₪ 35 קוקטיילים  

פינלנדיה, סירופ אניס פאנסי סאנרייז 

יער 'הום מייד', מחית שקדים פירות  

, בזיליקום וג'ינג'ר ורדונסג גי'נג'יבזיל 

ליקר פרנט, טרי    מחית פסיפלורה , 

, יין מצומצםסחוטלימון   

, קווארבו לבן  מרגריטה תות קפואה

לימון מסוכר  ,מחית תות  

, , לימון סחוטבקרדי לבן קובה חופשייה

 סוכר חום , קולה , קרח גס

 



 

 תפריט צהריים 

12:00-16:00

 עסקית קלילה 48 ש"ח

  שתייה קלה / חמה מנה לבחירה,

 ) הסלטים כוללים לחם ( 

קרעי פסטה טבעונית, סלט פסטה טבעוני 

קלמטה עגבניות שרי, ארטישוק , בצל צלוי, זיתי 

אורגנו טרי, בזיליקום ואגוזי מלך,  

חסות , כרוב לבן וסגול, סלט חלומי פטריות 

גזר, שרי, אגוזי מלך ברוטב ויניגרט הדרים 

יון טריות בתוספת גבינת חלומי ופטריות שמפינ

 מוקפצות בטריאקי מתובל

גבינת קממבר, בצל צלוי, קממבר  טוסט

  בלחם פטריות פורטובלו ועלי רוקט

סלטון עלים ליוויב צ'הפוקמלא /   

ן בייקוחביתת עגבניות, כריך בייקון אנד אגג 

צ'ה צרוב, שמנת, פלפל קלוי בלחם פוקטלה 

סלטון עלים  ליוויב  

רלה רוטב נפוליטנה, קרעי מוצ פיצה רוסו 

לבחירהתוספת ו פרמז'ןטרייה, עלי בזיליקום,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 עסקית קלאסית 58 ש"ח

 עסקית קלאסית 58 ש"ח

, שתייה בליווי סלטון מנה לבחירה

 קלה/חמה

אורז מוקפץ עם עדשים סבתא  תבשיל 

שחורות, בצל, שום, תרד, כוסברה, אגוזים 

בליווי  ושקדים קלויים עם טחינה גולמית וסילאן

 סלטון עלים

חזה עוף על פלנצ'ה , כריך עוף / שניצל  

איולי לימון עם ירקות השוק טריים בלחם 

  סלטון עלים בליווי  פוקצ'ה

חזה עוף במרינדת שמן  נתחי  חזה עוף בגריל

עם תוספת  הגרילזית שום ומלח גס צלויים על 

סלטון עלים בליווי  לבחירה  

בפירורים שניצל עוף ב קריספי שניצל

 עשוי במקום  עם תוספת לבחירה קריספים

סלטון עלים בליווי   

 

בשר שפונדרה גר'  220המבורגר שפונדרה 

לחמניית המבורגר, חסה, עגבנייה, צלעות, 

 וברביקיו מלפפון חמוץ, בצל סגול בתוספת

 רוטב הבית ) אילוי כוסברה (ו

/ סלט  צי'פס / צ'יפס בטטה –תוספת לבחירה 

 שוק / סלט עלים 

Toping's 

 פטריות / בצל מקורמל /  - ₪ 5תוספת ב

 / קרם כמהיןריבת עגבניות שרי / קונפי שום 

ביצת עין /  צ'דר / מוצרלה  -₪  8תוספת ב

  בייקון טלה צרוב /טרייה 

 

 ש"ח 4בקבוק שתייה  

 ש"ח 10כוס קאווה      

 ש"ח 10כוס יין הבית   

 ש"ח 10שליש בירה    

 ש"ח  6פרישייק         

 ש"ח  6מילקשייק      

 ש"ח  6קוקטייל                    

 

 

 


