מאפים

ס ל ט י ם

עוגיות שוקוצ׳יפס ₪13
קרואסון חמאה  | ₪12שוקולד  | ₪13שקדים ₪14
חטיף בריאות מחמצת שיפון ,צימוקים ,אגוזים ושקדים ₪12
דניש קינמון  ₪14מאפה תפוחים ₪13
בריוש סוכר  | ₪8שוקולד  | ₪12פרג  | ₪12ריקוטה צימוקים  | ₪12טיגריס פיננסייר ,פניני שוקולד וגאנש שוקולד ₪12
שושנת שמרים שוקולד  | ₪19שמרים ריקוטה  | ₪19סינבון  | ₪19פרוסת עוגת גבינה ₪23
פחזניה במילוי קרם פטיסייר ,שבבי ברס במליחות עדינה ₪7
מאפה מלוח גבינה ,פסטו ,שמן זית ,בלסמי ,צנונית ,עגבנית שרי,
ארטישוק איטלקי עלי מיקרו בזיליקום ₪14
וכמובן שאר עוגות ,עוגיות ולחמים המופלאים שלנו
מאפה פטיסייר ופירות העונה ₪14
ביסקוויט ברטון שוקולד וקרמל ₪14
Tatti’s home made

סלט שורשים גזר ,קולורבי ,פפאיה ,צנונית ,כוסברה ,בזיליקום תאילנדי ,בזיליקום אדום בוטנים מלוחים
וטבעות צ'ילי .מגיע עם רוטב ויניגרט בוטנים (מכיל סויה ותפוזים).
סלט עוף מלפפון ,נבטים ,אטריות אורז ,כוסברה ,בזיליקום תאילנדי ,בזיליקום אדום ,נענע ,בוטנים מלוחים,
טבעות צ'ילי .מגיע עם רוטב נאם-פלה (מכיל ,fish souse:סוכר דקלים ,צ׳ילי ולימון).
סלט טוניסאי חסה אייסברג ,תערובת עלי בייבי ,שעועית ירוקה ,זיתי קלמטה ,תפוח אדמה ,טונה ,וביצה רכה.
מגיע עם רוטב לימון כבוש ואריסה.
סלט קיסר חסה ,מיקס עלים ,זיתי טאסוס מסוכרים ,שעועית ירוקה ,עגבניות ,פרמז׳ן ,קרוטונים וביצה רכה
מגיע עם רוטב קיסר.
סלט קפרזה קרם פלפלים ,זיתי טאסוס מסוכרים ,שרי בצבעים ,ארטישוק ,עגבניות ,בזיליקום ,פסטו ובלסמי.
סלט קינואה קינואה אדומה ,גמבה ,סלרי ,פטרוזיליה ,חמוציות ,אגוזי מלך וקשיו ,מתובל בשמן זית ,לימון
ומלח .מגיע עם רוטב קרם פרש.
מאנצ׳ ירקות גמבה ,גזר ,צנונית ,שרי ,סלרי ומלפפון.
סלט ספיישל

כריכים
כריך קורנביף איולי אורגנו ,כרוב ,בצל וגמבה מקורמלים ,מיקס עלים.
כריך בריאות ריקוטה ,פסטו ,עגבניה ,ארטישוק איטלקי ,עלי בייבי ואורוגולה עם בלסמי
מצומצם בלחם כוסמין/בריאות.
קוראסון קממבר חסה סלנובה ,עגבניה ומלפפון.
בייגל סלמון ממרח שמנת צלפים ועירית ,חסה סלנובה ,עגבניה ומלפפון.
בייגל טונה סלט טונה עם גמבה סלרי ,עירית ומיונז ,חסה סלנבה ,עגבניה ומלפפון.
בייגל גאודה חמאת זרעי כמון ,חסה סלנובה ,עגבניה ומלפפון.
בייגל סלט ביצים סלט ביצים עם בצל מקורמל ,שמיר ומיונז ,חסה סלנובה ,עגבניה ומלפפון.
ביס גבינת פטה  5%ממרח פסטו ,חסה סלנובה ,עגבניה ומלפפון.
ביס שמנת עיזים קרם פלפלים ,עלי אורוגולה ,עלי בייבי ומלפפון.
כריך טבעוני ממרח עדשים ,פלפלים וחציל קלוי ,טחינה ,עגבניה ,חסה ומלפפון.
סביח חציל ,עמבה ,טחינה ,ממרח אריסה ולימון כבוש ,ביצה קשה ,פטרוזיליה.
בגט אבוקדו ממרח טרטר ,אבוקדו ,חסה ,עגבניה וביצה קשה.
פוקצ'ה מוצרלה עגבניה ,בזיליקום ,עלי בייבי ,ממרח עגבניות מיובשות וזיתי טאסוס.
כריך ספיישל
****** ספיישלים מתחלפים ******
קיש אישי מגיע בתוספת סלט ירוק אישי
פוקצ'ה תוספת
כריך ללא גלוטן לבחירה  -עד השעה 17:00

₪36
₪31
₪28
₪28
₪26
₪26
₪26
₪21
₪21
₪36
₪36
₪36
₪36
₪38
₪36
₪30
₪36

₪41
₪41
₪41
₪41
₪36
₪41
₪24
₪36

קרים
Ferrarelle
קוקה קולה|  Zeroקולה |
ספרייט | Zeroספרייט |
FUZE tea
מינרלים
סודה
קפה קר

חמים
הפוך רגיל/גדול
אספרסו קצר/ארוך
אספרסו כפול
מקיאטו קצר/ארוך
מקיאטו כפול
אמריקנו קטן/גדול
שוקו חם
קורטדו
תה

₪13
₪12
₪12
₪12
₪12
₪11
₪15

₪12/14
₪8
₪9
₪9
₪10
₪11/12
₪16
₪9
₪12

