
עיקריות חלבי

תבנית M / תבנית L / תבנית 38XL / 75 / 89 ₪פשטידת פסטה עם ירקות מקורמלים

מנת 250 גרם54 ₪ רביולי גבינה ברוטב רוזה / פונגי

מנת 250 גרם )מינימום 2 מנות(39 ₪ניוקי  HOMEMADE ברוטב שמנת, כמהין ופטריות

תבנית L / תבנית 139XL / 199 ₪מאפה בריוש ממולא גבינות עם בטטה ותרד 

12 לביבות45 ₪לביבות בטטה פקורינו אפויות בליווי רוטב יוגורט 

עיקריות טבעוני
6 יחידות36 ₪קציצות עדשים ופשתן, מגיע בתוספת טחינה משומשום מלא

1.5 ליטר59 ₪פסטה ברוטב פסטו אבוקדו

2 יחידות39 ₪פלפלים קלויים ממולאים אורז וירקות

1 ליטר47 ₪מוקפץ אטריות אורז וירקות פיקנטי

עיקריות דגים
 200 גרם מנה73 ₪פילה סלמון במרינדה אסייתית על מצע אורז לבן

250 גרם מנה67 ₪סטייק סלמון במרינדה ים תיכונית צלוי בתנור

250 גרם מנה )מינימום 2 מנות(58 ₪פילה מושט ברוטב מרוקאי פיקנטי 

תבנית 16024 ₪קיש סלמון מעושן ברוטב טרטר ועשבי תיבול

עיקריות בשרי
8 יחידות48 ₪קציצות הודו בומביי עם קארי ירוק וחלב קוקוס

8 יחידות52 ₪ קציצות הודו אמזונס עם פטריות שיטאקי ותרד בייבי

10 יחידות33 ₪ קציצות עוף שבא לטרוף

12 יחידות54 ₪קציצות בקר ברוטב אדום עם עלי דפנה וקינמון

2 יחידות54 ₪ שוקיי עוף בזיגוג פירות יבשים וויסקי

2 יחידות36 ₪שוקי עוף טיקה מסאלה עם בזיליקום וחלב קוקוס

8 יחידות48 ₪ בלינצ׳ס בשר ברוטב פטריות פורצ׳יני ושמפניון

1 ליטר/ 1.5 ליטר/ 2 ליטר195 /270/ 350 ₪צלי בקר של סבתא אסתר 

תבנית M / תבנית L / תבנית La croûte₪ 105 / 78 / 48XL - פשטידת בשר צרפתית 

תוספות
1 ליטר/ 1.5 ליטר/ 2 ליטר25 / 35 / 45 ₪מיקס אורז )מלא, אדום, בר( עם אפונה וגזר

1 ליטר/ 1.5 ליטר/ 2 ליטר24 / 34 / 45 ₪אורז לבן עם גפרורי שקדים קלויים, צימוקים ובצל מקורמל

1.5 ליטר / 3 ליטר50 / 95 ₪תפוחי אדמה קטנטנים עם רוזמרין אורגני צלויים בתנור

1 ליטר / 2 ליטר28 / 55 ₪יין ויאנג של כרובית וברוקולי בתנור 

1 ליטר45 ₪מוקפץ אטריות תרד/ דלעת פרימוורה

1 ליטר40 ₪ פרחי כרובית בטמפורה ביתית 

1 ליטר39 ₪שעועית ירוקה מוקפצת עם שומשום, פירורי לחם ורוזמרין

1 ליטר30 ₪קוסקוס חיטה מלאה עם זעפרן

סלטים  -  כל הסלטים מגיעים בגודל 1.5 ליטר  
52 ₪סלט חסה פריכה עם תפוזים, זרעי המפ בויניגרט הדרים

סלט אהבה - לבבות קיסר, מלפפון, בצל סגול, גזר, אבוקדו, בזיליקום אורגני,
קרוטונים HomeMade, ביצה קשה ואיולי עשבי תיבול

 ₪ 50

סלט טיול ביער - מיקס אורז מלא, כרוב סגול, תפוזים, לימון, עלי בייבי 
ואגוזי לוז קלויים עם רוטב ויניגרט

₪ 65

סלט עלי בייבי קייצי - עלי בייבי, נקטרינות, תפוחי גראנד סמיט, 
מלפפון וזרעי צ׳יה עם ויניגרט חרדל ודבש

 ₪ 49

40 ₪סלט פסטה עם מלא ירקות, טונה ולימון כבוש  

39 ₪סלט כרוב מנומש עם סויה וסילאן

קינוחים
0.5 ק״ג / 1 ק״ג / 1.5 ק״ג55 / 85 / 110 ₪ עוגיות שוקולד צ׳יפס מ-מ-כ-ר-ו-ת!

תבנית 75 ₪ביסקוטי פירות יבשים וזרעי צ׳יה

10 יחידות40 ₪מאפינס שוקו וניל

200 ₪ עוגת גבינה לוטוס

125 ₪עוגת שחיתות של שוקולד 

תבנית / 2 תבניות70 / 129 ₪פרפה מנגו ולואיזה אורגנית

תבנית / 2 תבניות85 / 159 ₪פרפה תותים מסקרפונה בליווי קולי תותים

תבנית / 2 תבניות48 / 88 ₪פרפה קפה עם אגוזי מלך מקורמלים )פרווה(

40 ₪עוגת גזר שכולה בריאות עם אגוזי מלך וחמוציות

260 ₪ עוגת היער השחור - מיוחד לאירועים


