
הפנקייק המסורתי

סינמון
מייפל קינמון בליווי אגוזי מלך וכדור גלידה וניל. 

בלאק & וויט
פונדו שוקולד חום ולבן, מקופלת חומה ולבנה, 

פניני שוקולד בליווי קצפת וקקאו.

לילה לבן
קרם נוגט לבן חם, סירופ שוקולד, פניני 

שוקולד ומקופלת לבנה.

טראפלס
טראפלס שוקולד, נוטלה, שוקולד לבן,

ושברי מקופלת חומה ולבנה.

פבלובה
קרם פטיסייר, שוקולד לבן, מרנג, פירות יער 

וכדור גלידה תות שמנת.

שטרודל
תפוחי עץ, קרם פטיסייר, קראמבל, צימוקים, 

אגוזים וכדור גלידה וניל.

בננה ספליט
גנאש חמאת בוטנים, רוטב שוקולד חלב חם 

ופרוסות בננה. מוגש עם קצפת.

היער הורוד
גנאש אוכמניות, קרם פטיסייר וקוביות אננס. 

מוגש עם קצפת ופירות יער.

דולסה דה לצ׳ה
ריבת חלב, קוקוס קלוי, בננה מקורמלת, כדור 

גלידה וניל ומקרון אלפחורס.

פיקאסו
קרם חלבה, קרם נוטלה, אגוזי מלך, פיסטוק 

ושערות חלבה.

מסבחה רטרו
מסבחה (גרגירי חומוס, טחינה ופטרוזיליה),
חציל קלוי, בצל מטוגן, מלפפון חמוץ וביצה 

קשה. מוגש עם רוטב עמבה בצד.

מקסיקני
גוואקמולי, פלפל קלוי, תירס, בצל מטוגן 

וביצת עין. מוגש עם ריבת צ'ילי.

פלורנטין
רוטב שמנת-תרד. מוקרם במוצרלה. מוגש עם 

סלט ירוק אישי, ביצת עין ופרמז׳ן.

רוזה
רוטב עגבניות-שמנת, זיתי קלמטה וגבינת 

פטה מגורדת. מוקרם במוצרלה. מוגש עם סלט 
ירוק אישי, ביצת עין ופרמז׳ן.

₪29

₪39

₪45

₪45

₪48

₪48

₪48

₪52

₪52

₪54

₪54

₪42

₪44

₪52

₪52

₪58

₪58

₪58

₪62

₪62

פומבה שוקולד
קרם נוטלה, שוקולד לבן, עוגיות קוקילידה, 

פניני שוקולד, מקופלת לבנה, בננה מקורמלת 
וכדור גלידה וניל עוגיות.

לוטי פקאן
גנאש עוגיות לוטוס, פקאן מסוכר, בננה, שוקולד 

לבן וכדור גלידה שוקולד מצופה שוקולד לבן.

אגס שיכור
קרם פטיסייר וגבינת שמנת, אגס ברוטב יין 

אדום, פירות יער וגרנולה.

רטרו רושה
נוגט אגוזים, אגוזי לוז, מיני מרשמלו שרוף, 

כדור גלידה וניל ופררו רושה.

וניל אוראו
קרם עוגיות אוראו ובננה מקורמלת.

כדור גלידה שוקולד בציפוי כדור נוגט לבן.
מוגש עם רוטב שוקולד חם וקצפת.

אלפרדו
רוטב שמנת-פטריות ובצל מטוגן. מוקרם 
במוצרלה. מוגש עם סלט ירוק, ביצת עין  

ופרמז'ן.

רטרו
נתחי סלמון מעושן, קרם גבינת שמנת, בצל 
סגול ורצועות פלפל קלוי. מוקרם במוצרלה. 

מוגש עם סלט ירוק וביצת עין.

מרלין
נתחי סלמון אפוי עם רוטב שמנת-תרד ובצל 
מטוגן. מוקרם במוצרלה. מוגש עם סלט ירוק,

ביצת עין ופרמז'ן.

ספייסי טונה
פילה טונה אדומה ברוטב שמנת-תרד-עגבניות 
וריבת צ'ילי. מוקרם במוצרלה. מוגש עם סלט 

ירוק, ביצת עין ופרמז'ן.

מזרח & מערב
סלמון מעושן, קרם גבינת שמנת, חביתה, ריבת 
צ'ילי, פטריות שמפיניון, רצועות סלק וגזר מעל 

ורוטב טריאקי.

פרימוורה
פילה טונה אדומה, חציל קלוי, עגבניה, בצל 

מטוגן ורוטב שמנת פטריות. מוקרם במוצרלה.
מוגש עם סלט ירוק, ביצת עין ופרמז'ן.

₪52

₪58

₪58

₪58

₪58

₪58

תוספת
קצפת

₪8

תוספת
גלידה

₪9

כל תוספת
אחרת

₪5

תוספת
ביצה

₪4

תוספת
סלמון

₪15

כל תוספת
אחרת

₪5

פנקייקים

מלוחים

פנקייקים

מתוקים

פנקייק עם תוספות לבחירה:
/ לבנה, נוטלה,  מקופלת חומה
₪30 שוקולד חלב / לבן, קוקילידה

- אפשרות ללא גלוטן- אפשרות לטבעוני- מנה חריפה



ארוחת בוקר הולנדית
4 מיני פנקייק/לחם קסטן, 2 ביצים לבחירה עם 

תוספת אחת: בצל/פטריות/עשבי תיבול.
מוגש עם גווקאמולי, קוביות בולגרית, סלט ירוק, 

שתיה קלה ושתיה חמה לבחירה.

פנקייק בוקר ישראלי
גווקאמולי, פסטו-בולגרית וביצת עין.

מוגש עם סלט ירוק ושתיה קלה לבחירה:
תפוזים / לימונדה / גזוז 

פנקייק בוקר סיציליאני
פסטו, ממרח עגבניות מיובשות, חביתה, חציל 

קלוי, פלפל קלוי ובצל מטוגן. מוקרם במוצרלה. 
מוגש עם סלט יווני אישי ושתיה קלה לבחירה:

תפוזים / לימונדה / גזוז 

פנקייק בוקר יווני
גבינת פלפלים, חביתה, זיתי קלמטה, בצל סגול, 

גבינת בולגרית מגורדת וזעתר. מוגש עם סלט ירוק 
ושתיה קלה לבחירה: תפוזים / לימונדה / גזוז 

₪105  ₪58

 

₪48

₪52

₪52

₪45

₪47

₪49

פיצה אדומה
רוטב נפוליטנה ומוצרלה. עם תוספת לבחירה.

פיצה ירוקה
פסטו, חציל, בצל, גבינה בולגרית ומוצרלה.

פיצה לבנה
רוטב אלפרדו, בצל מטוגן, פטריות, פרמז׳ן ומוצרלה.

תוספת
לחם

₪6

תוספת
בולגרית

₪6

תוספת
מוצרלה

₪6

תוספות לבחירה
בצל, פטריות, חציל, זיתי קלמטה,
פלפל קלוי, תירס וגבינה בולגרית.

₪3

רטרו

על הבוקר 

סלטים
 - מוגש עם רוטב לבחירה ובייגל - 

פיצת השף

טוסטים
 - מוגש עם סלט ירוק ורוטב בצד -

בייגל טוסט קלאסי
חמאה, רוטב פיצה ומוצרלה.

בייגל טוסט הבית
חמאה, ממרח עגבניות מיובשות, מוצרלה, 

גבינה בולגרית וזיתי קלמטה.

בייגל טוסט יווני
חמאה, מוצרלה, גבינה בולגרית, בצל, פלפל 

קלוי וזעתר.

בייגל טוסט סלמון
חמאה, מוצרלה, גבינת שמנת, סלמון מעושן 

וביצת עין. מוגש עם רוטב שמנת-תרד.

₪40

₪44

₪48

₪52

זוגייחיד

סלט בריאות
חסה, מלפפון, עגבניה, רצועות גזר וסלק, כרוב 
לבן, תערובת פיצוחים וגבינה צפתית מגורדת.

סלט רטרו יווני
חסה, מלפפון, עגבניה, כרוב, רצועות גזר וסלק 

זיתי קלמטה, קוביות בולגרית וזעתר.

סלט ירושלמי
מלפפון, עגבניה, בצל סגול, עשבי תיבול,

חציל קלוי, ביצה קשה, מלפפון חמוץ,
גרגירי חומוס וטחינה.

סלט ניסואז
חסה, מלפפון, עגבניה, מלפפון חמוץ, פלפל 

קלוי, טונה וביצה קשה.

סלט בורגול
בורגול דק, מלפפון, מלפפון חמוץ, עשבי 

תיבול, חמוציות ואגוזי מלך.

₪45

₪46

₪46

₪48

₪48

לידיעתכם: כל הרכיבים במנות ללא הגלוטן אינם מכילים גלוטן אך מיוצרים בסביבת גלוטן



שתייה

מילק שייקקלה
שוקולד / וניל / תות / בננה

שייק פירות
תות / בננה / תמר / מלון

על בסיס חלב או מיץ תפוזים.

מילקשייק לוטוס רטרו
אוראו, מקופלת, סירופ עוגיות לוטוס וקצפת.

מילקשייק נוגט רטרו
אוראו, נוגט אגוזים, מקופלת וקצפת.

תוספת פקאן / מקופלת

₪26

₪26

₪35

₪35

₪5

שייקים

חברים!בואו נהיה
חפשו אותנו בפייסבוק:

RETRO PANCAKE & BAR
רטרו פנקייק ובר

גזוז של פעם
לימון / אננס / דובדבן / פסיפלורה

משמש / תפוח / טבעי (סודה)

קנקן גזוז

תפוזים / לימונדה

קנקן תפוזים / לימונדה

נביעות מים מינרלים

משקאות מוגזים
/ קוקה-קולה  / דיאט קוקה-קולה  קוקה-קולה 
זירו / ספרייט / זירו ספרייט / פאנטה / מאלטי 

בירה שחורה

משקאות קלים
פריגת משקה קל ענבים / תפוחים / אשכוליות 

פיוז-טי אפרסק / נביעות+ בטעמים עדינים

אייס קפה / שוקו / וניל

אייס קרים סודה
טרופי / מנטה / תות / משמש

גרניטה פקאן

₪7

₪19

₪12

₪25

₪10

₪12

 

₪12

₪19

₪20

₪23

שתייה

חמה

אספרסו קצר/ארוך

שחור / נס קפה / תה

מקיאטו / אספרסו כפול

אמריקנו

הפוך קטן / גדול

שוקו חם

לאטה / נס על חלב

תה בריאות
קמומיל, ג׳ינג׳ר, לימון, דבש ומקל קינמון

הפוך במאג

סיידר חם

שוקו נוגט
חלב חם עם נוגט אגוזים וקצפת

קפוצ׳ינו רטרו
אספרסו, פרלינים שוקולד מריר, חלב חם וקצפת

פרנץ׳ תות
פרנץ׳ ונילה, תות ומיני מרשמלו

משקה אלפחורס
פרנץ׳ ונילה, ריבת חלב, קצפת וקוקוס קלוי

₪8

₪8

₪10

₪11

  ₪14/₪12

₪12

₪14

₪15

₪16

₪18

₪23

₪23

₪23

₪23

משקאות

משכרים
 SOMERSBY

סיידר תפוחים 4.5% אלכוהול

טובורג בקבוק

קרלסברג בקבוק

סטלה ארטואה בקבוק

יין אדום / לבן
כוס / בקבוק

יין מבעבע
כוס / בקבוק

וודקה / וויסקי / רום
טקילה / ג׳ין / אוזו

צ׳ייסר / מנה

תעשו לכם דרינק          כל שילוב -
תפוזים / לימונדה / מי טוניק / קולה

ג׳ינג׳ר אייל / חמוציות / מיץ אננס

₪16

₪18

₪18

₪21

  ₪72 /₪21 

     ₪62 /₪19

₪28/₪14

₪26


