
ארוחות בוקר אישי / זוגי
מוגש בין השעות: 08:00-12:00             אפשר גם טבעוני  

Egg's Benedict
 בריוש צרפתי, סלמון מעושן ותרד חלוט, שתי ביצים עלומות,

רוטב שמנת פרמז'ן ובצל ירוק מוגש עם סלט קצוץ / ירוק  ..... 55&

שקשוקה במחבת לוהט ..... 67& 

]מנה טבעונית כוללת טופו במקום ביצים[

מוגש לצד לחם הבית, טחינה, סחוג ביתי וסלט קצוץ / ירוק,
שתייה חמה / מיץ טבעי

 בוקר בקטנה
 קרואסון סלמון 

 גבינת שמנת, סלמון, עליי בייבי, בצל ירוק, ביצת עין
בזילוף בלסמי ..... 44&

בוקר בריאות
יוגורט, גרנולה, סילאן ופירות העונה ..... 32&

פריטטה אומלט ספרדי   
 תפו"א, בצל מקורמל, בצל ירוק, עגבנייה, פלפל קלוי, עשבי תיבול

ושמנת חמוצה מוגש בליוי סלט קצוץ / ירוק ..... 49&

צהובה - עגבנייה וזיתים ירוקים ..... 52&

איטלקי - פסטו, עגבניות מיובשות ומוצרלה ..... 54& 

בולגרית - גבינה בולגרית, עגבנייה, בצל סגול וזיתי קלמטה ..... 56&

טוסט הבית - גבינה צהובה, גבינה בולגרית, פלפלים קלויים וחלפיניו
מוגש עם ביצת עין מעל, רוטב קיסר ובצל ירוק ..... 58&

עשויים לחם לבן         אפשרות ללחם ללא גלוטן           אפשרות להחלפת הגבינה הרגילה בטבעונית

מוגש עם לחם רוסטיק מלא / לבן        אפשרות ללחם ללא גלוטן

 שתי ביצים לבחירה, לאבנה, חמאה, גבינת שמנת, מטבל חצילים,
 סלט טונה, טחינה, קרם פלפלים, קונפיטורה, סלט אישי קצוץ

או ירוק, מיץ טבעי ושתייה חמה  ..... 69& / 127& 

תוספת לאומלטים מיוחדים ..... 8& 
אומלט פלפל קלוי וגבינת עיזים 

אומלט פטריות, בצל מטוגן ומוצרלה  
 אומלט גבינה בולגרית, בצל ירוק וזעתר

 גזר / תפוזים ]סחוט במקום[ ..... 5&
הגדלת שתייה חמה ..... 2&   |   שתייה מוגזת ..... 5&

 כריך בריאות
פסטו, מלפפון ירוק, גבינה צפתית %5 ועלי בייבי

 כריך חביתה / חביתת ירק
גבינה לבנה, חביתה, עגבנייה, חסה ומלפפון כבוש

 כריך טבעוני
טחינה, חביתת חומוס, עגבנייה, חסה ומלפפון כבוש

 כריך טונה
סלט טונה, עגבנייה, מלפפון כבוש ועלים ירוקים 

 כריך סלמון
סלמון מעושן, גבינת שמנת, בצל סגול, עגבנייה וחסה 

 כריך טוניסאי
 עגבניות מיובשות, טונה, ביצה קשה, לימון כבוש,

מלפפון כבוש ותפו"א

 סביח מגולגל
 חציל מטוגן, טחינה, ביצה קשה, מלפפון כבוש,

 פטרוזילה ובצל סגול מגולגלים בטורטיה
בליווי ממרח צ'יפוטלה 

כריך אבוקדו
ממרח גוואקמולי, בצל ירוק, עגבנייה וצ'ילי גרוס 

 בליווי סלט ירוק או קצוץכריכים

מוגש בין השעות: 08:00-16:00.  מוגש עם לחם רוסטיק מלא / לבן / לחם דגנים מלא         אפשרות ללחם ללא גלוטן

AIR CAFFE MENUAIR CAFFE MENU
מכבדים: תן ביס  *  סיבוס  *  גודי

תוספות לביצים: סלמון מעושן ....15&
  פטריות / גבינת מוצרלה / גבינה מלוחה....5&

 תוספות לשקשוקה: חציל קלוי / בולגרית /תרד/ מוצרלה ..... 5&
תוספות ללא תשלום: בצל / עשבי תיבול 

שלם חצי 

&49  &30

&49  &30

&49  &30

&49  &30

&55  &34

שלם חצי 

&52   

&52  

&55  &30

מנה חריפהמנה ללא גלוטןאפשרות לטבעוני

 תוספות לטוסט:
טונה / ביצה קשה / גבינה בולגרית / פטריות / תירס

&4

בוקר מתוק 
 מאפה בוקר..... 16&

מאפה בוקר + שתייה חמה / מיץ טבעי ..... 24&

 בליווי סלט ירוק או קצוץטוסטים

קוקטיילים של בוקר
מימוזה שמפניה ומיץ תפוזים

קיר רויאל שמפניה וקרם דה קסיס

&21



ניוקי תפו"א .... 64&   

רביולי  בטטה / גבינות  .... 69& 

ראשונות

 מרק
לפי שיגעון השף ]רק בחורף[  ..... 32&

 לחם הבית
בליווי מתבלים  ..... 25&

 כרובית מטוגנת
פרחי כרובית מצופים בפנקו טחינה, פלפלים וצ'ילי מתוק ..... 37&

 פטריות פורטבלו
ממולאות במיקס גבינות ופסטו ..... 38&

 חציל על האש

עם טחינה, קונפי שום וסלסלת עגבניות ..... 35&

 קרפצ'ו סלמון
 בשר דג נא עם קונפי שום, שמן זית ולימון

 בליווי טוסטונים ..... 35&

 סביצ'ה טונה

 דג טונה אדומה, ירקות קצוצים, כוסברה, בצל, שמן זית לימון

בליווי טוסטונים  ..... 39&

סלט יווני
עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום, בצל סגול, זיתי קלמטה, גבינה בולגרית 

וזעתר בחיתוך גס  ..... 58&

פטה צועני
עגבנייה, מלפפון, פלפלים, גזר, זיתי קלמטה, עלי בזיליקום טריים,

גבינת פטה ופיצוחים בחיתוך גס ..... 58&   

 סלט ניסואז
 עלים ירוקים, עגבנייה, מלפפון, תירס, בצל סגול, מלפפון כבוש,

שעועית ירוקה, ביצה קשה, תפו"א סלט טונה / טונה גולמית ..... 65&

 סלט סלמון חם
קוביות סלמון ופלפל אדום מוקפצים בטריאקי, עגבניות, חסה 

מלפפונים ובצל סגול..... 67&

 סלט פילה טונה חם
נתחי טונה אדומה, פטריות שמפיניון טריות ושעועית ירוקה מוקפצים 

בויניגרט על מצע חסה, שרי ופלפלים קלויים  .... 65&

 סלט חלומי
חסה ועלי בייבי, שרי, מלפפון, בצל סגול, פטריות שמפיניון טריות, 

 גבינת חלומי מטוגנת בויניגרט חרדל עם קריספי בטטה מעל ..... 67&

סלט בטטה וגבינת עיזים
 טבעות גבינת עיזים פריכות, מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, עלי חסה,

פלפלים וקוביות בטטה.....58&

 סלט פטריות חם
עלים ירוקים, בצל סגול, שרי, פטריות יער מוקפצות, רוטב קיסר , 

קרוטונים וגבינת פרמז'ן מעל  ..... 58& 

 סלט בריאות
 עדשים שחורות, קינואה, בצל סגול, עגבניות, חמוציות,

פטריות שמפיניון, קוביות בטטה, עשבי תיבול קצוצים  ..... 58& 

 סלט קפרזה
עלי בייבי, עגבנייה, שרי, בצל סגול, זיתי קלמטה,עלי בזיליקום טריים, 

קרעי מוצרלה, קרוטונים ובלסמי ..... 55& 

 רביולי סלק וריקוטה
בחמאת מרווה, קונפי שום, צ'ילי גרוס ופרמז'ן  ..... 63&

 אלפורנו
 רביולי גבינה ברוטב שמנת אפוי בתנור מצופה בפירורי לחם

ובזילוף פסטו עגבניות  ..... 72&

פפרדלה אליו אוליו
 שמן זית, קונפי שום, תרד, עגבניות שרי צלויות, יין לבן,
עשבי תיבול, זיתי קלמטה, צ'ילי גרוס ופרמז'ן ..... 59&

תוספת נתחי דג ..... 12&

ניוקי סלק  במילוי גבינות, שמנת, סילאן ושקדים ..... 69&

ניוקי תפו"א  בקרם תרד, עגבניות שרי צלויות, וגבינת עיזים ..... 64&

       רגטוני   |          פטוצ'יני  |         אטריות אורז ללא גלוטן 
פטוצ'יני קמח מלא .....59&

איטלקי

תמיד כיף שיש

רוטב שמנת פטריות 

רוטב רוזה ]שמנת עגבניות[

נפוליטנה   ]ניתן להזמין פיקנטי[ 
עגבניות, שום ובזיליקום

רוטב לבחירה

 תוספות:
קוביות סלמון / טונה אדומה ..... 10&  הקרמה ..... 8&

סלטים
אפשרות לגבינה טבעונית במקום גבינה חלביתמוגש עם לחם דגנים מקמח מלא          אפשרות ללחם ללא גלוטן

מנה חריפהמנה ללא גלוטןאפשרות לטבעוני

 אלפורנו 72
 פפרדלה 59

 ריגטוני פטוציני אטריות...פטוציני קמח מלא.  59
 ניוקי תפוא 64

 רביולי בטטה/ גבינות 69
 רוטב לבחירה

 למחוק את המחירים

 דגים
 למחוק עראייס דג

 מנשנשים ליד
 למחוק טבעות בצל

 טוסטים
 להוסיף בליווי סחט ירוק או קצוץ

כמו בכריכים גבינות  .... + 5& 



מוקפץ

 נודלס אסייאתי
נודלס ביצים מוקפץ עם גזר, פטריות, כרוב, פלפלים ושעועית ירוקה 

ברוטב טריאקי, בוטנים קצוצים ובצל ירוק מעל ..... 67&

 אורז
 אורז מוקפץ עם גזר, פטריות, כרוב, פלפלים ושעועית ירוקה

 ברוטב טריאקי, בוטנים קצוצים ובצל ירוק מעל..... 65&

 אטריות אורז ללא גלוטן
 מוקפצות עם פטריות, גזר, כרוב, פלפלים, בצל ירוק, שעועית ירוקה

עם בוטנים קצוצים בחלב קוקוס וצ'ילי..... 67&

מנשנשים ליד 

 דניס שלם
 אפוי/ מטוגן בשלמותו בליווי רוטב עשבים ..... 95&

 פילה סלמון
ברוטב שמנת חרדל ..... 85&

 פילה אמנון
צרוב על הפלנצ'ה ברוטב צ'ימצ'ורי ..... 75&

 יקטורי טונה אדומה
על מצע פירה ברוטב יין אדום ..... 75&

 המבורגר דג
 200 גר' בשר דג, חסה, עגבנייה, בצל לצד רוטב שמנת

חרדל וצ'יפס ..... 69&

 פיש & צ'יפס
 פילה דג מטוגן בטמפורה מתובלת, עם צ'יפס

וממרח צ'יפוטלה פיקנטי  ..... 75&

פיצות מתנור האבן
        כל פיצה ניתן לבקש עם גבינה טבעונית מגורדת 

 מרגריטה
רוטב עגבניות ומוצרלה ..... 54&

 פיצה מיקס גבינות
רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז'ן ורוקפור ..... 62&

 פיצה איטלקית
מוצרלה, עגבניות שרי, פסטו, רוקט ורוטב בלסמי מצומצם ..... 59&

 פיצה חריפה אש
 רוטב עגבניות פיקנטי, פלפלים קלויים, חלפיניו כבוש,

מוצרלה וקונפי שום..... 65&

 פיצה יער
רוטב עגבניות, מיקס פטריות ומוצרלה ..... 65&

יינות הבית מיקב טפרברג

  VISION יין אדום מסדרת

 VISION יין לבן מסדרת

אימפרשיין גווצטרמינר 

DEVOTAGE INSPIRE יין אדום יבש

בקבוק כוס 

&75  &24

&75  &24

&99  &29

&110

קרלסברג מהחבית ..... 24& / 29& 

טובורג מהחבית ..... 24& / 29&

 ויינשטפן בקבוק ..... 30&

לף בלונד בקבוק ..... 28& 

סטלה בקבוק ..... 24&

בירות

דגים

&4
 שדרוגים לפיצה:  זיתים ירוקים / שחורים / טונה /

גבינה בולגרית / פטריות / בצל 

 תוספת אחת לבחירה:
אורז / פירה /  צ'יפס  / סלט אישי / שעועית ירוקה מוקפצת 

בשום ושומשום

צ'יפס תפו"א  27&

צ'יפס בטטה  ..... 35&

אדממה פולי סויה עם מלח גס ..... 32&

 הום פרייז
בצ'ילי מתוק חמאה שמנת חמוצה ..... 38&

 בואו לחגוג איתנו
 אייר קפה מארחת אירועים משפחתיים ועסקיים

פרטים במקום

מנה חריפהמנה ללא גלוטןאפשרות לטבעוני



שתייה חמה

הפוך ..... 14& / 16&

 אספרסו קצר / כפול ..... 10& / 12&

מקיאטו קצר / כפול 10& / 12&

אמריקנו ..... 13&

נס על חלב ..... 16&   |   שוקו חם ..... 16&

נס קפה..... 13&   |   קפה שחור ..... 12&

שוקו חם עם פרלינים ..... 19&

סחלב חם, קוקוס בוטנים וקינמון..... 19&

תה/תה נענע ..... 12&

חליטת תה..... 14&

 תה לגוף ולנפש

פלחי תפוז ולימון, מקל קינמון וסילאן ..... 18&

סיידר חם ..... 19&   |   עם יין..... 24&

שתייה קרה

מוגז מבית "קוקה קולה" ..... 13&

סודה ..... 11&

פרללה 330 / 750 מ"ל ..... 12& / 24&

נביעות מים מינרלים ..... 12&

לימונדה / תפוזים ..... 13&

תפוז/גזר סחוט במקום ..... 15&

פריגת ענבים ..... 13&

סיידר צלול ..... 13&

מאלטי בירה שחורה..... 17&

לימונענע גרוס ..... 18&

אייס קפה..... 18&

קפה קר אספרסו ..... 18& 

 אפשר לאכול אותנו גם בחוץ...
 מסעדת אייר קפה מציעה ללקוחותיה, מגוון של מגשי אירוח ושירות קייטרינג

 לאירועים ביתיים ולמקום העבודה
פרטים במקום

 שייקים על בסיס: 
 מים  /  תפוז  /  חלב  /  יוגורט

 טעמים לבחירה:
מנגו  *  בננה  *  תמר  *  תות  *  אננס  *  מלון  .... 28&

שייקים על בסיס יוגורט
שייק לגונה  תות, בננה, תמר וסילאן .... 28&

 שייק בריאות  מלון ועלי נענע .... 28&

שייק טרופי  מנגו וסורבה קוקוס .... 28&

 המלצת
הברמן

שייקים

 מילקשייק
 שוקו / וניל / בננה / ריבת חלב .... 28&

תוספת אגוזי פקאן  .... 3&



ארוחת עסקית כוללת:

מנה ראשונה, מנה עיקרית ושתייה קלה או כוס יין / בירה

סלט יווני
עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום, בצל סגול, זיתי קלמטה, גבינה בולגרית 

וזעתר בחיתוך גס  .....64&

פטה צועני
עגבנייה, מלפפון, פלפלים, גזר, זיתי קלמטה, עלי בזיליקום טריים,

גבינת פטה ופיצוחים בחיתוך גס ..... 67&   

 סלט ניסואז
 עלים ירוקים, עגבנייה, מלפפון, תירס, בצל סגול, מלפפון כבוש,

 שעועית ירוקה, ביצה קשה, תפו"א סלט טונה /
טונה גולמית ..... 72&

 סלט סלמון חם
קוביות סלמון ופלפל אדום מוקפצים בטריאקי, עגבניות, חסה 

מלפפונים ובצל סגול..... 73&

 סלט פילה טונה חם
נתחי טונה אדומה, פטריות שמפיניון טריות ושעועית ירוקה מוקפצים 

בויניגרט על מצע חסה, שרי ופלפלים קלויים  .... 69&

 סלט חלומי
חסה ועלי בייבי, שרי, מלפפון, בצל סגול, פטריות שמפיניון טריות, 

 גבינת חלומי מטוגנת בויניגרט חרדל עם קריספי בטטה מעל ..... 73&

סלט בטטה וגבינת עיזים
 טבעות גבינת עיזים פריכות, מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, עלי חסה,

פלפלים וקוביות בטטה.....64&

 סלט פטריות חם
עלים ירוקים, בצל סגול, שרי, פטריות יער מוקפצות, רוטב קיסר, 

קרוטונים וגבינת פרמז'ן מעל  ..... 64&

 סלט בריאות
 עדשים שחורות, קינואה, בצל סגול, עגבניות, חמוציות,

פטריות שמפיניון, קוביות בטטה, עשבי תיבול קצוצים  ..... 64& 

 סלט קפרזה
עלי בייבי, עגבנייה, שרי, בצל סגול, זיתי קלמטה,עלי בזיליקום טריים, 

קרעי מוצרלה, קרוטונים ובלסמי ..... 55&

סלטים
אפשרות לגבינת טופו מטוגנת במקום חלבית

 מרק לפי שיגעון השף ]רק בחורף[

לחם הבית בליווי מתבלים 

חציל על האש עם טחינה, קונפי שום וסלסלת עגבניות

לביבות פרסה לצד מתבל ציזיקי

 קרפצ'ו סלמון בשר דג נא עם קונפי שום, שמן זית ולימון

בליווי טוסטונים

סלט קצוץ / ירוק / בריאות

טונה צרובה נתחי טונה אדומה צרובים על מצע קרם פלפלים

שקשוקה
 2 ביצים, סלט קצוץ / ירוק, טחינה, סחוג,

לחם ושתיה קלה ..... 55& 

מוגש עם לחם רוסטיק מלא / לבן        אפשרות ללחם ללא גלוטן

 ]לא כולל מנה ראשונה[ארוחות בוקר

 כריך טוניסאי - עגבניות מיובשות, טונה, ביצה קשה,
לימון כבוש, תפו"א ומלפפון כבוש ..... 65&

 סביח בטורטיה - טחינה, חציל מטוגן, ביצה, מלפפון כבוש,
פטרוזיליה, בצל סגול וממרח צ'יפוטלה..... 65&

מוגש עם צ'יפס בטטה  |  לחם רוסטיק מלא / לבן / דגנים מלא          אפשרות ללחם ללא גלוטן

כריכים

עסקיות בימים א'-ה' 12:00-16:00

AIR CAFFE AIR CAFFE 

BUSINESS MENUBUSINESS MENU

מנה ראשונה לבחירה:

 תוספות לחביתה: פטריות, גבינה בולגרית, מוצרלה, גבינה צהובה ....3&
 תוספות לשקשוקה: חציל קלוי / בולגרית /תרד/ מוצרלה ..... 5&

תוספות ללא תשלום: בצל, עשבי תיבול 

בוקר בקטנה
 חביתה, סלט קצוץ / ירוק, סלט טונה, חמאה, גבינת שמנת,

זיתי קלמטה, לחם ושתיה קלה..... 49&

special
 

price

אפשרות להחליף את הביצים בגבינת טופו

מכבדים: תן ביס  *  סיבוס  *  גודי

 אופציה
לחביתת
 

חומוס

מנה חריפהמנה ללא גלוטןאפשרות לטבעוני



מוקפץ

 נודלס אסייאתי
נודלס ביצים מוקפץ עם גזר, פטריות, כרוב, פלפלים ושעועית ירוקה 

ברוטב טריאקי, בוטנים קצוצים ובצל ירוק מעל ..... 73&

 אורז מוקפץ
 אורז מוקפץ עם גזר, פטריות, כרוב, פלפלים ושעועית ירוקה

 ברוטב טריאקי, בוטנים קצוצים ובצל ירוק מעל..... 71&

 אטריות אורז ללא גלוטן
 מוקפצות עם פטריות, גזר, כרוב, פלפלים, בצל ירוק, שעועית ירוקה

עם בוטנים קצוצים בחלב קוקוס וצ'ילי..... 73&

מנות השף

דניס שלם אפוי/ מטוגן בשלמותו בליווי רוטב עשבים ..... 95&     

פילה סלמון צרוב על הפלנצ'ה / בתנור ..... 85&

פילה אמנון צרוב על הפלנצ'ה / בתנור ברוטב צ'ימצ'ורי ..... 75&

יקיטורי טונה אדומה ברוטב יין אדום ..... 75& 

המבורגר דג 200 גר' בשר דג, חסה, עגבנייה, בצל לצד 
 רוטב שמנת, חרדל וצ'יפס ..... 75&

פיש & צ'יפ פילה דג מטוגן בטמפורה מתובלת, עם צ'יפס וממרח 
צ'יפוטלה פיקנטי  ..... 75&

דגים

 רביולי סלק וריקוטה
בחמאת מרווה, קונפי שום וצ'ילי גרוס  ..... 78&

 רביולי אלפורנו
 רביולי גבינה ברוטב שמנת אפוי בתנור מצופה בפירורי לחם

ובזילוף פסטו עגבניות  ..... 75&

מכבדים: תן ביס  *  סיבוס  *  גודי

איטלקי
 רגטוני   |          פטוצ'יני  |   פטוצ'יני קמח מלא .....+2&    |

אטריות אורז ללא גלוטן  

רטבים לבחירה
 אליו אוליו - שמן זית, קונפי שום, תרד, עגבניות שרי צלויות,

יין לבן, עשבי תיבול וצ'ילי גרוס  .....60&

נפוליטנה - עגבניות, שום ובזיליקום ]ניתן להזמין פיקנטי[ .....60&

רטבים על בסיס שמנת .....69& ]עם שום טרי ואגוז מוסקט[
שמנת פטריות .....65&

שמנת ערמונים  .....65&

רוזה ]שמנת עגבניות[  .....65&

שמנת, פסטו וקוביות בטטה  .....65&

קרם תרד, עגבניות צלויות וגבינת עיזים .....70&

ניוקי תפו"א .... + 4&   

רביולי  בטטה /  גבינות  .... + 8&

&4
 שדרוגים לפיצה:  זיתים ירוקים / שחורים / טונה /

גבינה בולגרית / פטריות / בצל 

 שתיה חמה .... 5& / 7&
קינוח .... 28&

AIR CAFFEAIR CAFFE

 שייקים על בסיס
 מים  *  תפוז  *  חלב  *  יוגורט

 טעמים לבחירה:
מנגו  *  בננה  *  תמר  *  תות  *  אננס  *  מלון  .... 18&

שייקים על בסיס יוגורט .... 18&

שייק לגונה תות, בננה, תמר וסילאן

 שייק בריאות מלון ועלי נענע

 שייק טרופי מנגו וסורבה קוקוס

 מילקשייק שוקו / וניל / בננה / ריבת חלב

תוספת אגוזי פקאן  .... 3&

 המלצת
הברמן

special
 

price

ארוחת עסקית כוללת:
מנה ראשונה, מנה עיקרית ושתייה קלה או כוס יין / בירה

עסקיות בימים א'-ה' 12:00-16:00

AIR CAFFE AIR CAFFE 

BUSINESS MENUBUSINESS MENU
special

 

price

מכבדים: תן ביס  *  סיבוס  *  גודי

 תוספת אחת לבחירה:
 אורז / פירה /  צ'יפס  / סלט אישי / שעועית ירוקה

מוקפצת בשום ושומשום

פיצות מתנור האבן
         כל פיצה ניתן לבקש עם גבינה טבעונית מגורדת 

מרגריטה - רוטב עגבניות ומוצרלה ..... 55&

פיצה מיקס גבינות - רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז'ן ורוקפור ..... 70&

 פיצה איטלקית - מוצרלה, עגבנייה, פסטו, רוקט
ורוטב בלסמי מצומצם ..... 65&

 פיצה חריפה אש - רוטב עגבניות פיקנטי, פלפלים קלויים,
חלפיניו כבוש, מוצרלה וקונפי שום..... 62&

פיצה יער - רוטב עגבניות, מיקס פטריות ומוצרלה ..... 70&

תוספות: קוביות סלמון / טונה אדומה ..... 10&  הקרמה ..... 8&

מנה חריפהמנה ללא גלוטןאפשרות לטבעוני


