
לזניה
 דפי פסטה טרייה עם גבינות ושלל ירקות 

על רוטב רוזה חם

 ₪ 62

קיש האופה הקטנה
ביתי ועשיר במבחר טעמים מוגש 

בתוספת סלט

₪ 45

פוקאצ'ה ביתית 
מפנקת

שמן זית, טימין, רוזמרין, זיתי קלמטה, 
ירקות קלויים וגבינת פטה

 ₪ 42

ּבוקר רוזליה  |
מגוון של לחמים, ממרחים, מיני גרנולה ויוגרט, סלט ירקות, 

ביצה עשויה לבחירתך שתייה חמה ומיץ טבעי   »   65 ₪, זוגי - 110 ₪ 

בריוש הנחתום  |
מגיע בשניים, עם סלמון, רוטב הולנדז וביצה עלומה. 

מוגש עם סלט,גבינת שמנת, שתייה חמה ומיץ טבעי »   65 ₪ 

גרנולה ביתית עם יוגורט ופירות העונה  |  
מוגש עם סילאן וטחינה גולמית  »   35 ₪ 

כל הלחמים והמאפים המוגשים ברוזליה הם מעשה ידינו, עשויים 
ממיטב החומרים, ונאפים מדי יום השכם בבוקר

 

בירות בזלת   / 25 ₪/

סיידר תפוחים אלכוהולי
ממבשלת מרום גולן 6%-4%   /19 ₪/

בירה קרלסברג  / 18 ₪/

בירה טובורג ראד  /18 ₪/

למצב
ח ו ר ה

12 9 / כפול  אספרסו / מקיאטו | 

15/12 הפוך / הפוך גדול | 

12 אמריקנו  | 

10 נס / שחור | 

12 נס על חלב | 

7 תה נענע / רגיל | 

חליטת צמחים:

 12  לואיזה / חליטה בדואית / תה ירוק  | 

39 ניתן לקנות אצלנו צנצנת חליטה הביתה  | 

קפוצ‘ינו של פעם
18 הפוך גדול עם קצפת וקקאו | 

שוקו שוקולד
18 חלב מוקצף חם בתוספת שוקולד איכותי | 

סיידר תפוחים חם
18 מוגש עם פרוסות תפוחים ומקל קינמון | 

סחלב חם
18 מוגש בתוספת ריבת חלב, קוקוס, אגוזים וקינמון | 

צ‘אי חם
18 חלב חם בתוספת צ‘אי וקינמון | 

₪ 39 ם  י ד ל י ת  ו נ מ
ספגטי ברוטב עגבניות / רוטב שמנת                    

פיצה רוזליה ביתית עם תוספת לבחירה: זיתים / פטריות / עגבניות     
ארוחת בוקר ילדים הכוללת ביצה אחת עשויה לבחירה, סלט ירק, לחמניה ושוקו      

משקאות מרעננים
שייק פירות

(על בסיס חלב/תפוזים /מים) » 22 ₪ 

על בסיס יוגורט » תוספת 3 ₪ 

על בסיס גלידה » תוספת 5 ₪ 

מילקשייק וניל  »  22 ₪ 

לימונענע גרוס  »  18 ₪ 

אייס קפה (בעונת הקיץ)  »  18 ₪ 

אייס שוקולד (בעונת הקיץ) » 18 ₪ 

משקאות קרים/קלים -  12 ₪
קוקה קולה / דיאט / זירו / 

ספרייט / דיאט ספרייט / פאנטה / פיוז טי

סודה -  10 ₪

מים מינרליים -  10 ₪

כוס - 12 / קנקן  - 22 

גזר | תפוח | תפוגזר 18 ₪



תוספת סלט קטן ומרענן   »    15 ₪

דגים - מוגש בתוספת שעועית מוקפצת / מצע של קינואה ועדשים
סלמון פפריקה - פילה סלמון בפפריקה גרוסה, קצח, גרגירי כוסברה וחרדל המתובל קלות בויניגרט סיידר   »    78 ₪

סלמון קראסט - פילה סלמון אפוי בציפוי קראסט פרג, פיסטוק ושומשום קלוי   »    78 ₪

אמנון המעיינות- זוג פילה מושט גלילי בצ'ימיצ'ורי, שום ושמן זית אפוי בתנור  »    72 ₪

שקשוקה – מוגש עם מיני חלה, טחינה וזיתי קלמטה  | 
שקשוקה אדומה - שתי ביצים ברוטב עגבניות טריות, פלפלים בצל ושום    »    43 ₪  

שקשוקה פטה - אדומה פיקנטית, בתוספת חציל, גבינת פטה ופלפל חריף   »    48 ₪ 

עיקריות

פטוצ'יני, טריו קמפנלה, ניוקי   »  52 ₪ 
רביולי בטטה / גבינות    »  58 ₪ 

 ₪ 49   «    
מוגש בתוספת סלט

כריך ברי חם
בלחם קסטן, ממרח ארטישוק, גבינת ברי, 

קישוא צלוי, עלי רוקט

כריך חציל סביח
 ג'בטה , חציל, ביצה קשה, טחינה, 

פרוסות עגבניה, ממרח חריף ופטרוזיליה

כריך סלמון
בלחם קסטן, פרוסות סלמון כבושות 

עם גבינת שמנת, עגבניה, 
פלפלים קלויים ובצל ירוק

 טוסט גבינה
בלחם קסטן, חמאת שום, פסטו, עגבניה, 

גבינת מוצרלה וזיתים

כריך אנטיפסטי
 ג'בטה, גבינת פטה, ירקות אנטיפסטי, 

ממרח עגבניות מיובשות ועלי בייבי 

₪ 39 
מוגש עם לחם וחמאה

סלט רוזליה
 כל הירקות שאצלנו במטבח. 

תנו לנו להפתיע אתכם » 54 ₪ 

סלט בריאות
קינואה ועדשים שחורות, פלפל אדום, גזר, צנונית, 

פטרוזיליה, בצל ירוק, חמוציות ,בטטה צלויה, 
גרעיני דלעת ונבטים » 58 ₪

סלט חלומי
גבינת חלומי מטוגנת על סלט חסה, שרי, גזר, 

פטריות ונבטים » 62 ₪ 

סלט מרענן
גבינת ברי, חסות, פלחי תפוח, מלפפונים ואגוזים 

מתובל בוינגרט אגסים » 62 ₪

סלט טוסט בריוש
חסה עגבניה מלפפון גזר צנונית גמבה גבינת פטה וקוביות 

בריוש עם פסטו וגבינה צהובה. 
(מוגש ללא תוספת לחם) » 62 ₪

סלט פסטה סלמון
קוביות סלמון צלוי בפסטה 3 צבעים קמפנלה, עגבניות שרי, 

קלמטה ופסטו (מוגש ללא תוספת לחם)  »  65 ₪ 

סלט בטטה
קוביות בטטה על סלט חסות עגבניות שרי נבטים ופטריות 
מוקפצות עם תערובת ג'עלה פריכה וצ‘יפס בטטה  » 58 ₪

סלט לבנה ואנטיפסטי
מנת לבנה עם שמן זית וזעתר, על סלט חסה מתובל, וירקות 

אנטיפסטי חמים (חציל, פלפל, קישוא ובטטה ) » 58 ₪

מוגש בתוספת לחם וחמאה

רוטב שמנת רוזליה - חמאה, אגוז מוסקט, יין לבן ושמנת                          
רוטב ערמונים - חמאת ערמונים, שמנת וערמונים קלויים 

רוטב פסטו -  פסטו עם רוטב שמנת 
עגבניות קלמטה - רוטב עגבניות עשיר, קונפי שום, זיתי קלמטה ופטרוזיליה (ניתן להוסיף שמנת)  

רוטב בטטה - בטטה וחישוקי בצל, על בסיס שמנת רוזליה או עגבניות קלמטה     
רוטב פאפאוורו - פרג קלוי וטחון, חמאה, יין לבן ושמנת (מומלץ עם ניוקי)

רוטב שמנת וסלמון - קוביות סלמון מוקפצות  ברוטב שמנת רוזליה / תוספת מחיר למנה – 15 ₪  


