כשר  חלב ישראל
 .1ארוחת בוקר -מוגש עם לחם ,מרגרינה ,ריבה ,וסלט ירקות
 1.1חביתה לבחירה ;רגיל ,עם בצל ועגבניות ,עשבי תיבול ,גבינה
 1.2חביתה מזרחית  -עם עגבניות ,פלפל ,קישואים וחצילים
 1.3ביצת עין ,מוגש עם לחם ,מרגרינה,ריבה וסלט ירקות
 1.4סלומון מעושן ,מוגש עם לחם ,מרגרינה ,ריבה ,וסלט ירקות
 1.5פנקייק מתוק מוגש עם סירופ מייפל ,ריבה ,וחתיכות פירות

185,195,185,195,195,-

 .2פיצה שלנו  -פיצה אישית
 2.1מרגריטה
 2.2מבחר תוספות :זיתים  /פטריות  /עגבניות  /בצל  /פלפלים
טונה  /סלמון מעושן  /תרד  /ברוקולי
2.3
 2.4פיצה בלנק – עם שמנת וגבינה
 2.5פיצה מזרחית – עם עגבניות ,פלפל ,קישואים וחצילים

275,20,40,-

285,295,-

 .3מגש פאלפל – מוגש עם פיתה
 6 3.1כדורי פאלפל ליד חומוס ,טחינה ,סלט קצוץ ,מטבוחה וחריף ביתי.

340,-

 .4טוסטים
 4.1טונה מלט – טונה ,עגבניות ,וגבינה צהובה
 4.2טוסט ירקות צלויים  -קישואים ,פלפל ,בצל ,וגבינה צהובה
 4.3טוסט גבינה  -עגבניות ,בצל ,וגבינה צהובה על רוטב פסטו

240,-

 .5קלוב סנדווי'ץ
 5.1טונה דלוקס -עם ביצה קשה ,ירקות קצוצים ועלי חסה
 5.2סלט ביצים עם עירית
 5.3סלומון מעושן –פרוסות סלומון נורבגי מעושן עם חתיכות עגבניות ומיונז

230,-

 5.4טוויסט פאלפל –  3כדורי פלאפל בטורטיה
 5.5טוויסט טונה
 5.6טוויסט סלומון מעושן

210,185,185,-

 .6פסטה
 6.1ספגטי נפוליטנו  -עם רוטב עגבניות וגבינה צהובה
 6.2ספגטי אגליו א אוליו – שילוב של עגבניה ,בזיליקום ,שום ופלפל חריף וגבינה צהובה
 6.3פנה ברוטב פטריות מוקרם
 6.4פנה ברוטב ברוקולי מוקרם
 6.5פטוצ'יני עם דג סלומון ותרד מוקרם

220,220,240,240,280,-

 .7מגש של  4סלטים מובחרים מוגש עם סלסלת לחם
 7.1חומוס ,סלט ביצים ,מטבוחה ,ירקות
 7.2תוספת לחם
 7.3מגש חומוס  /טחינה עם בצל ופטריות מטוגנים
 7.4מגש חומוס  /טחינה עם גרגרי חומוס ופרוסות ביצה
" 7.5סלט בלגן"  -תערובת ירקות טריות  XLעם טונה וסלמון מעושן

220,25,195,-

195,250,-

 .9מרק היום

85,-

 .10דגים
 10.1סלומון אפוי עם עשבי תיבול מוגש עם אורז וירקות
 10.2דג פורל בשום מוגש עם אורז וירקות
 10.3פשטידת סבתא – תפוחי אדמה משולב עם טונה ,מוגש עם סלט ירקות

430,430,270,-

 .11קינוח
 11.1עוגות הבית
 11.3גלידה במגוון טעמים

90,90,-

 .12מילק שייק
תות & וניל  /בננה & תות  /אננס & וניל  /קיווי  /שוקולד

90,-

 .13שתייה
 13.1קולה  /דייט קולה  /פאנטה  /ספרייט
 13.2אייס טי אריזונה – ML 480
 13.3אייס טי  -אפרסק  /לימון 200 ML
 13.4מים מינרליים פריאר
 13.5מים מינרליים מוגז /לא מוגז

45,90,45,50,40,-

 .14מיצים
 14.1מיץ פירות סחוט  -תפוח  /תפוז  /גזר  /תפוח+גזר  /תפוח+גזר+לימון
 14.2מיץ פירות  -תפוח  /תפוז  /אננס  /תות  /עגבניות  /אשכולית

90,45,-

 .15שתייה חמה
 15.1תה שחור
 15.2תה פירות במגוון טעמים
 15.3שוקו חם

45,55,90,-

 .16קפה
 16.1אספרסו
 16.2קפוצ'ינו
 16.3לאטה מקיאטו
 16.4אייס קפה
 16.5קפה ללא קפאין

55,65,90,90,70,-

 .17בירה קרושביצה
ML 300 17.1
ML 500 17.2

45,55,-

 .18יינות מישראל ואיטליה
 18.1מרלו
 18.2שרדוני
 18.3מוסקטו

85,85,85,-

