
תפריט

כשר למהדרין בס”ד



ארוחות בוקר
₪ 27  שקשוקה אסלית פיקנטית 

מוגש עם טחינה, זיתים, לימון כבוש ולחם הבית

₪ 30  שקשוקה חריף פטריות טופו 
מוגש עם טחינה, זיתים, לימון כבוש ולחם הבית

& 32  מנה סגולה )בוקר טבעוני( 
 קרפצ’ו סלק, גבינת טופו מגורדת, תלתלי בצל ירוק ונגיעות עמבה

מוגש עם טחינה, לימון כבוש ולחם הבית

& 35  בוקר ישראלי 
 חביתת ירק/פטריות/פריטטה צ’יפס –לבחירה

מוגש בתוספת סלט ירקות, מטבלי אבוקדו, טחינה, טופו ולחם הבית

& 38  בוקר חריף אש 
 3 ביצי עין עם פלפל חריף וצ’ילי בתוספת פלחי עגבניה ובצל צרוב בשמן זית

מוגש עם טחינה, זיתי ולחם הבית

עיקריות
₪ 36  פצצה של חציל 

 חציל  במילוי טחינה, בצל מטוגן ונגיעות עמבה ושום
מוגש עם פיתה, טחינה וסלט עלי בייבי רוקט, שרי ונבטים

₪ 40/42  פיש אנד צ’יפס 
 אצבעות אמנון / סלמון מטוגנות

מוגש עם צ’יפס/ טבעות בצל/ פוטטו וסלט קצוץ

₪ 46  באבא בורגר 
 המבורגר צמחוני בלחמנייה עם חסה, אבוקדו ועגבניות שרי

מוגש עם סלט עלי בייבי רוקט שרי בתוספת  צ’יפס/ פוטטו/ טבעות בצל

₪ 42  מהכנרת לצלחת 
 מושט צלוי בתוספת צ’יפס/פוטטו/אורז

מוגש עם סלט קצוץ

₪ 54  מנורבגיה באהבה 
דג סלמון צרוב, מוגש עם אורז, סלט עלי בייבי רוקט נבטים, שרי ופטריות

תוספות לבחירה
₪ 9 אורז 
₪ 12/16 צ’יפס 
₪ 13/17 פוטטו 
₪ 14/18 טבעות בצל 

בס”ד



המוקפצים שלנו
מוקפצים צמחוניים

₪ 35 מוקפץ על בסיס ירקות עם נודלס/אורז 
& 38 מוקפץ טופו עם ירקות נולדס/אורז 

מוקפצי דגים
& 40 מוקפץ טונה 
& 42 מוקפץ סלומון 

 מומלץ

 כמנת

ילדים
₪ 46 המברוגר צמחוני בריא 

 מוגש בלחמניית המבורגר בתוספת טבעות בצל/ציפס 
וסלט עלי רוקט בייבי עם עגבניות שרי

קינוחים
₪ 16 שיפודי מרשמקולד 
₪ 22 כדורי גלידה 

משקאות
שתייה קלה

₪ 5 כוס מיץ מים/סודה ב-5 טעמים לבחירה 
₪ 8 כוס מיץ/מים/סודה ללא סוכר 
₪ 12/14 כוס מיץ סחוט טרי תפוזים/גזר 
₪ 12 קנקן 
₪ 19 קנקן טבעי ללא סוכר 
₪ 6 בקבוק מים 330 מ”ל 
₪ 9 קולה/ספרייט/פאנטה 0.5 ליטר 

שתייה חמה
₪ 6 אקספרסו 
₪ 12 סיידר חם 

אלכוהול
& 25/40 יין לבן/אדום 
& 12 בירה קלסברג 
& 12 בירה גולד סטאר 
& 15 בירה קורונה 



 מאקי����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18/22 &
i/o רול צר במילוי ירק/דג או

 פוטמאקי�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28/32 &
i/o רול עבה במילוי ירק/דג או

 ספיישל וואגי באבא������������������������������������������������������������������������������������� 32 &
טמאגו, מלפפון, גזר, בטטה, עירית, ציפוי שומשום

 ספייסי סלמון���������������������������������������������������������������������������������������������������� 39 &
סלמון, אבוקדו, מלפפון, בצל ירוק, גזר, ספייסי מיונז ושומשום

 ספייסי טונה������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42 &
טונה, מלפפון, בצל ירוק, ספייסי מיונז, אבוקדו, ציפוי בטטה

 פיש אנד צ’יפס באבא��������������������������������������������������������������������������������������� 42 &
סלמון ובטטה בטמפורה, ממרח בוטנים, בצל ירוק קריספי

 קומבינציה קריספית ���������������������������������������������������������������������� 64 &
 8 יח’ סלמון אבוקדו, מלפפון בטמפורה
 8 יח’ טונה, אבוקדו, מלפפון בטמפורה

 4 יח’ סנדוויץ בטטה וטמאגו בציפוי
שבבי טמפורה ובטטה

קומבינציה צמחונית ����������������������������������������������������������������������� 52 &
8 ספיישל וואגי

8 מאקי מלפפון בטטה
4 סנדויץ אבוקדו

מגשי ארוח 10 רולים במגש

₪ 270................................................................................. מגש צמחוני
מגש דגים....................................................................................  320 ₪

סושיסושי בס”ד


