
גבינות
פלטת גבינות משובחות קממברט, פרימיירה, גלילית עזים, פטה, 

בייבי מוצרלה, ריקוטה סלטה, מנצגו

פלטת גבינות רכות גבינת שמנת, לבאנה, גבינה צהובה, גבינה 
צפתית, פטה, בייבי מוצרלה, גלילת עזים

מאפים, כריכים לחמים ועוד
כדורי גבינה וזיתים מאפה גבינות במילוי זית ירוק 

בואיקוס בטעמים מאפי בואיקוס עשיר גבינה במילויים: גבינה, 
בטטה, תרד, חצילים 

טורטיות חציל וביצה, אנטיפסטי וטחינת חצילים (טבעוני), מילוי 
מקסיקני (טבעוני)

מיני פיתות סביח מוגש בליווי טחינה
כריכים טוניסאיים פרנות טוניסאיות - לימון כבוש, אריסה, תפו"א, 

טונה, ביצה קשה, זיתים קלמטה, עלי מיקרו.

כריכי קרואסון במילוי סלמון מעושן וגבינת גאודה בתוספת ירקות 
טריים

כריכי ביס במילויים שונים:
סלט טונה, סלט ביצים וגבינה פטה עם פסטו ופלפל קלוי

לחם דגנים + חמאה
לחם שיפון אגוזים + חמאה

לביבות בטטה אפויות בליווי קרם פרש 
גראטן תפוחי אדמה ובטטה מאפה שכבות בטטה ותפוח אדמה 

בתוספת שמנת גבינת מוצרלה ועשבי תיבול 

ירקות אנטיפסטי מבחר ירקות קלויים בתנור, בטטה, זוקיני, פלפל , 
פטריות , סלק , עגבניות שרי, שומר וברוקולי

טורטייה סושי נגיסי טורטיה מגולגלת במילוי סלט טונה או 
חביתת טחינה או אנטיפסטי (טבעוני)

דגים  ₪25 תוספת למנה (מעל 50 מנות ללא תוספת מחיר)
פילה סלמון גדול אפוי בתנור מוגש בטמפ' החדר

סלטים 6 לבחירה
סלט טונה

סלט גוואקמולי - אבוקדו
סלט ביצים ביצים קשות עם בצל ירוק

סלט בורמזי אטריות אורז, קולורבי, גזר, כרוב אדום, בצל ירוק, 
צנונית, כוסברה ובוטנים מסוכרים, בליווי רוטב שורשים

סלט ירקות העונה עגבניות שרי, מלפפון, פלפל צהוב ואדום, וסלרי, 
רוטב שמן זית לימון

סלט פסטה קר פסטה פנה, פלפל קלוי, עגבניות שרי, בייבי מוצרלה, 
ועלי בזיליקום

סלט אדממה אדממה (פולי סויה), אפונה ירוקה, שעועית ירוקה, 
קוביות בטטה אפויה וג'עלה (תערובת פיצוחים). בליווי רוטב רוקפור

סלט טחינה
סלט סלק רוקפור סלק, תפוח, סלרי, גרנולה, גבינת רוקפור ורוטב 

שורשים.

סלט ים תיכוני גבינת פטה, זיתי קלמטה, עגבניות, מלפפון, בצל סגול 
חסה עם רוטב שמן זית לימון

סלט שורשים גזר, קולרבי, סלק וסלרי בתוספת רוטב שורשים
סלט קיסר לבבות חסה, אנדיב , פרמז'ן , קרוטונים (בצד) ורוטב 

קיסר (מכיל אנשובי)

סלט קינואה עשיר בתוספת זוקיני קלוי, בצל ירוק, פטרוזיליה,
אגוזי מלך וענבים שחורים. ברוטב שמן זית ולימון

סלט אסייאתי כרוב לבן, גזר, כוסברה, ,שומשום לבן, שומשום שחור, 
בוטנים קלויים עם רוטב אסייתי מתקתק (צ'ילי, טריאקי, שמן שומשום)

סלט ירוק שרי ואגוזים מיקס חסות, עגבניות שרי, אגוזי מלך 
בתוספת ויניגרט קלאסי (רימונים בעונה)

לזניות 1 לבחירה
לזניה פטריות - שכבות של עלי לזניה
עם רוטב עגבניות, פטריות ומבחר גבינות

לזניה תרד 
לזניה בטטה 

לזניה ברוקולי
חצילים פרמה שכבות חצילים ברוטב פומדור ומבחר גבינות

קישים 3 לבחירה
קיש פטריות וגבינות

קיש בטטה, אגוזים וגבינות
קיש אנטיפסטי (זוקיני, פלפלים,חצילים ובטטות) וגבינות

קיש תרד וגבינות
קיש ברוקולי וגבינות

קיש עגבניות שרי ומוצרלה
קיש בצל, כרישה, יין לבן וגבינות

קיש פלפלים וגבינות
קיש גבינות וזיתים 

קינוחים
שוטים בטעמים

מיני אקלר מעורב
פטיפורים מעורב

מאפים מתוקים מעורב

שונות
כלים חד פעמיים חבילה הכוללת : צלחת גדולה מתכלה, צלחת 
קטנה מתכלה, סכו“ם, כוס, מפה חד פעמית, מפיות : 3.3 ש"ח למנה

ערכת קפה ותה קפה שחור, קפה נמס מגורען, סוכר, סוכר חום, 
תה בטעמים, חלב

ערכה קטנה 20 כוסות - 94 ש"ח  ערכה גדולה 40 כוסות 164 ש"ח

שתיה קלה
מגוון שתיה קלה: בקבוק 1.5 ליטר - מחיר ₪12 

בקבוק מים מינרלים 1.5 ליטר - מחיר ₪9.5. 
משקה מיץ טבעי - תפוזים / לימונדה, בקבוק 2 ליטר - ₪ 46.00

יין
יין אדום / לבן קאווה אדום / לבן, בקבוק 750 מ"ל - מחיר ₪54
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