
שקשוקה בייתית                                  40

שקשוקה טבעונית ירקות אנטיפסטי                    42

שקשוקה ים תיכונית חצילים ופטה                42

על המחבת 
השקשוקה שלנו מגיעה בליווי סלט גינה קטן,

טחינה, זיתים,ולחם לבחירה ג'בטה/בייגל 

סלט מהגן
סלט מאש / 42

שעועית מאש, עגבניות, בצל סגול, עשבי תיבול,

שקדים, חמוציות, קוביות בטטה, סלק וטחינה גולמית

סלט יווני / 39
ירקות גינה, קלמטה, גבינת פטה וזעתר מוגש עם לחם הבית 

סלט הקיבוץ / 40
עלים ירוקים, שרי, צנונית, פלפל קלוי, קרעי מוצרלה 

ברוטב בלסמי ושמן זית מוגש עם לחם הבית

סלט קצוץ / 35
עגבניה מלפפון בצל סגול ופטרוזליה

סביח / 34
טחינה, חצילים, ביצה קשה, מלפפון חמוץ וחריף 

אור-לי  / 34
פסטו, גבינת פטה, פלפל קלוי ועלים ירוקים

חביתה  / 34
גבינת שמנת, עגבניה, מלפפון וחסה

רוקפור / 36
ריבת בצל, חמאה, גבינת רוקפור ועלי רוקט

סלמון / 39
סלמון מעושן, גבינת שמנת, בצל ירוק, עגבניה ועלי רוקט

בייגל טוסט ישראלי / 34
ממרח עגבניות מוצרלה ביצה קשה בצל סגול וזעתר

בייגל טוסט פיצה / 34
רוטב פיצה מוצרלה זיתים בצל ועגבניה

אפשרות לגבינה טבעונית

פוקצ'ה / 28
פוקצ'ה עם שום קונפי מוגשת עם סלסה עגבניות,

טחינה ושמן זית בלסמי             

                           
כריכים מהלב       

לימי הקורונה 

רוטב עגבניות קלאסי / 35

רוטב רוזה / 35

שמנת פטריות וערמונים / 40

חמאת מרווה / 40                                     
ארטישוק, פטריות ושעועית ירוקה, עשבי תיבול

רביולי ארטישוק / 45                                   
רביולי ממולא ארטישוק ברוטב שמן זית, 

שום קונפי, עגבניות שרי ועשבי תיבול

קנלוני / 35
קנלוני איטלקי במילוי תרד וגבינות מוגש ברוטב עגבניות 

קלאסי ומוצרלה עשטוי בתנור אבן            

פיצה נפוליטנה / 40
רוטב עגבניות קלאסי, גבינת מוצרלה ושלוש 

תוספות לבחירה: 

זיתים / פלפל קלוי / בצל / פלפל חריף / עגבניה

בתוספת 3     אננס / חצילים / גבינת פטה       

אפשרות לגבינה טבעונית

הפסטות שלנו 
רדיאטורה/פפרדלה/ניוקי



מיץ תפוזים                                     15

מיץ תפוחים                                     15

מיץ גזר                                          15

שוויצרי בננה, תמר, תות וסילאן                    26 

מנהטן תות, מנגו, גרנולה וסילאן                    26

קוסטה ריקה מלון, נענע ומנגו                     26

קורנטו בננה, תמר, שקדים וקוקוס                 26

אורלי בננה, אננס, תמר וטחינה גולמית            26

מילקשייק גלידת בן אנד ג'ריס                       26

לימוענע גרוס לימונדה, נענע וקרח               24

אז מה שותים?

סחוט טרי 
מתחממים

אספרסו קצר/ארוך                      8

אספרסו כפול                              10

מקיאטו                                    10

מקיאטו כפול                              12

קפה שחור                               8

נס על חלב                                12

הפוך                                        12

הפוך גדול                              14

אמריקנו                                 12

אמריקנו גדול                            14   

חליטת תה                               12

שוקו חם                                14

סיידר תפוחים                         18

סחלב                                   20

*אפשרות לחלב סויה/שקדים

סודה                                                8

מים מינרלים                                  10

מיץ תפוזים                             12

לימונדה                                 12

קולה/ קולה זירו                      12

ספרייט/ ספרייט זירו                12

שוקו קר                                14

קפה קר                                 16

תה קר                                      16

*תוספת כדור גלידה                  6

קר ומרענן

העוגות שלנו

על בסיס תפוזים/מים/חלב/יוגורט/סויה/שקדים

עוגת קרנאצ' פיסטוק/שוקולד/שקדים        42            

עוגות בחושות גזר/קוקוס תפוז                36                                   



שיעברו ימים טובים ובריאים על כולנו!

*ניתן להגיע לקפה לקחת הזמנות

לימי הקורונה

שעות פתיחה: 
8:30  - 14:00

17:30  - 20:30

להזמנות:
08-9372078

052-8341840


