
תוספות אלכוהול לסמודיס
ג'ין/רום/וודקה/ערק = 7&

תות בננה תמר
מנגו בננה מלון

אננס פסיפלורה
לימונענע גרוס
סמודיס הבית
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על בסיס חלב (אלפרו) / תפוזים / מים
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סמודיס שייק

קוקטייל הבית
מגוון קוקטיילים - שאל את המלצר



29&

וופל בלגי
וופל בלגי מוגש חם

בליווי גלידת וניל ורוטב מייפל

Belgian Waffle
Belgian waffle served warm with 
vanilla ice cream and maple syrup

קראמבל תפוחים 
פלחי תפוחים מקורמלים

על בצק פריך שקדים, 
עם פירורי שטרוייזל

מוגש עם רוטב אנגלז' וגלידה וניל

Apple crumble
Apple segmentation caramelized
on crispy almonds dough, with dough crumbs,
served with based vanilla sauce
and vanilla ice cream

שוקולד שחיתות
קרם שוקולד בלגי

על עוגיית דקואז שוקולד ופקאן,
מקלות מרנג קקאו

ופירורי קראמבל שוקולד

Chocolate corruption
Belgian cream chocolate
on a soft meringue chocolate
and pecan cookie, meringue sticks,
cocoa and crumbs of chocolate crumble
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אספרסו קצר-ארוך / כפול
אמריקנו / קפה שחור

תה/ תה נענע
הפוך קטן / גדול (חלב אלפרו)

Espresso/ Long / Double  
Americano/ Black Coffee
Tea/ Mint Tea
Cappuccino small / big

Hot Beverages
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Kosherכשר

Desserts
קינוחים

שתייה חמה

גלידת הבית
3 כדורי גלידה לבחירה

Our House Ice Cream
3 scoops of ice cream of your choice

20 NIS

Churros
Spanish fried dough rings plated 
Sugar and cinnamon served with 
a scoop of vanilla ice cream

צו'רוס
טבעות בצק ספרדיות מטוגנות 

בציפוי סוכר וקינמון 
מוגש עם כדור גלידה וניל

עוגת ביסקוויטים
שכבות ביסקוויטים, קרם וניל 

ושוקולד קריספי בציפוי עדין של 
גנאש שוקולד מריר

Biscuit Cake
Layers of biscuits, vanilla cream 
and crispy chocolate coated with 
delicate dark chocolate ganache

עוגת שוקולד פאדג' 
עוגת שוקולד חמה 

מוגשת עם גלידה וניל

Fudge chocolate cake
A hot chocolate cake,
served with vanilla ice cream


