
חלום  עם  מארה"ב  ה-50  בשנות  לארץ  עלו  וסילביה  שלמה 
החלום  ב-1965  מכן  לאחר  עשור  בישראל.  אמיתי  דיינר  להקים 
בגני  הראשון  המקורי  הפנקייק  בית  את  פותחים  והם  מתממש 
עסקה  וסילביה  הלקוחות  את  להביא  דאג  שלמה  התערוכה. 
היסטוריה.... כבר  זה  השאר  כל  הייחודיות.  ובמנות  בבישולים 

רוצים להצטרף למועדון החברים הכי מתוק באזור? 
שלחו עכשיו סמס )מסרון( למספר 03-508-3611

ותיהנו מ-15% הנחה בכל ביקור )החל מהביקור הבא( 
ומעוד מבצעים והטבות שווים לאורך הדרך!

03-508-3611 בית הפנקייק המקורי ת"א

כל כרטיסי חבר מועדון / שוברים / חבר טעמים ושובר הנחות שונים. נא להציג בעת ההזמנה

@beit_hapancake.tlv



טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל את המלצר(ללא גלוטן או אפשרות ללא גלוטן )נעשה בסביבת גלוטן(

בוקר שלנו
מוגש עד השעה 12:30 

110/58 בוקר ישראלי/זוגי 
2 ביצים לבחירה , סלט עלים ברוטב ויניגרט, מבחר 

מטבלים משתנים, ריבה וחמאה, ג’בטה כפרית חמה, 
מוגש עם שתייה קרה וחמה לבחירה   

58 בוקר אמריקאי 
2 ביצים לבחירה , 2 פנקייק מקורי של דוד סם , שתייה 

קרה וחמה לבחירה   

58 בוקר מרוקאי 
רוטב שקשוקה ביתי ועשיר, 2 ביצים, סלט עלים ברוטב 
ויניגרט, טחינה של מולו, פיתה חמה, מוגש עם שתייה 

קרה וחמה לבחירה

58 בוקר איטלקי 
פיצה מרגריטה, סלט, שתייה קרה וחמה לבחירה

64 בוקר נורבגי 
2 ביצים קשות, סלמון נורבגי מעושן, סלט עלים ברוטב 

ויניגרט, שמנת שום שמיר, חמוצים, ג'בטה כפרית חמה, 
מוגש עם שתייה קרה וחמה לבחירה   

3 תוספות 
לחביתה: עשבי תיבול )בצל ופטרוזיליה(, פטריות, צהובה, 

בולגרית, עגבנייה
קפה גדול )החלפה(, שתייה קלה )החלפה(

הכריכים שלנו מוגשים בג’בטה כפרית עם נאצ’וס מקסיקני 
וסלסה עגבניות 

כריכים
44 חביתוש  
חביתת עשבי תיבול )בצל ופטרוזיליה(, גבינת שמנת 5%, 

עגבנייה, מלפפון חמוץ פרוס, מיקס עלים 

47 אבוקדוש 
סלט אבוקדו ביתי, מיקס עלים ירוקים, בצל סגול, 

עגבנייה

47 בלקני )המלצת הצוות( 
רוטב פסטו ביתי, מיקס עלים, פלפלים קלויים על 

הפלנצ’ה, גבינה בולגרית ועגבנייה )המלצת הצוות(

51 סלמון 
שמנת שום שמיר, סלמון נרווגי מעושן, חרדל גרגרים, 

מיקס עלים, עגבנייה ובצל סגול 

47 טונה 
סלט טונה של מייק, לימון כבוש של מסעוד, עלי בייבי של 

השף, עגבנייה של החקלאי, מלפפון חמוץ לחמוצים

הטוסטים שלנו מוגשים עם סלט עלים עשיר ברוטב 
ויניגרט בבייגל טוסט או בלחם קסטן דגנים

טוסטים
39 טוסט טוסט 

גבינה צהובה/גבינה בולגרית, רוטב פיצה ביתי 

45 יווני  
גבינה צהובה, גבינה בולגרית, בצל סגול, זיתי קלמטה 

ברוטב פיצה ביתי  

47 ירושלמי )המלצת הצוות(  
גבינה צהובה, גבינה בולגרית, זעתר יבש, ביצה קשה, 

סחוג חריף, רוטב פיצה ביתי

49 סבא שלמה 
גבינת שמנת שום שמיר, סלמון מעושן, גבינה צהובה 

45 שוקי 
גבינה צהובה כפולה, רוטב פסטו ביתי ועגבנייה

3 תוספות  
בצל סגול, עגבניות, זיתים ירוקים, תירס, פטריות   

טונה, צהובה, בולגרית, זיתי קלמטה 

ס ד ו ד ל י
ארוחות ערב/בוקר  35 
מקושקשת, גבינת שמנת 5% , מלפפון ועגבנייה חתוכים 

לפרוסות, לחמניית הבית 

פסטה ברוטב עגבניות בייתי  35

פיצה ילדים  35
פיצה אפויה ברוטב עגבניות מפנק וגבינת מוצרלה 

אמיתית.

אפשרות לכדור גלידה / קצפת בתוספת 5

מוגש עד גיל 10 עם: מיץ תפוזים / ענבים / לימונדה

י ל ז ו מ
38 פינוקים 

יוגורט, גלידה וניל, פנקייק קריספי, אננס מקורמל, 
שוקולד מריר ונשיקות מרנג

34 מלוח 
יוגורט, טונה, ביצה קשה, תפו"א אפוי, בצל סגול, זיתי 

קלמטה, מלפפון חמוץ, סחוג ולימון כבוש 

30 קלאסי 
יוגורט, פירות העונה, גרנולה, חמוציות ומייפל



טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל את המלצר(ללא גלוטן או אפשרות ללא גלוטן )נעשה בסביבת גלוטן(

הסלטים מוגשים עם לחם קסטן דגנים וחמאה 

סלטים
51 סלט בית הפנקייק המקורי  

מיקס עלים ירוקים, עגבניות שרי חצויות, מלפפון, 
בצל סגול, רצועות סלק, גזר וקולורבי, גבינה בולגרית 
מפוררת, פנקייק קריספי בויניגרייט בלסמי מתקתק 

)מוגש ללא לחם(

39 ירקות שוק 
עגבנייה, מלפפון, בצל סגול,רצועות סלק, גזר וקולורבי, 

פטרוזיליה קצוצה ומיקס עלים מתובל בשמן זית ומיץ 
לימון  

49 סלט יווני אמיתי 
מיקס עלים ירוקים, עגבנייה, מלפפון, בצל סגול, רצועות 

גמבה ופלפל גבינה בולגרית מפוררת, זיתי קלמטה, 
מטובל בשמן זית לימון וזעתר

49 סלט טונה שלנו  
מיקס עלים ירוקים, עגבנייה, מלפפון, רצועות גזר, בצל 
סגול, רצועות גמבה ופלפל, מלפפון חמוץ, סלט טונה 

ביתי וביצה קשה, בווינגרט בלסמי

49 סלט קינואה 
קינואה אדום ולבן, פטרוזיליה ונענע קצוצות, בצל סגול, 
פלפלים, מלפפון, עגבניות, חמוציות, שמן זית ומיץ לימון 

)מוגש ללא לחם(

מנות פתיחה
 27 חומוס חומוס / חומוס טחינה 

המתכון הידוע של ראבאל עם שמן זית ופטרוזיליה 
קצוצה, מוגש עם פיתות וחמוצים

29 חומוס ביצה 

36 חומוס פטריות 

26 קציצות של מולו 
קציצות פרסה בציפוי קריספי של פירורי לחם בייתים 

מוגש עם יוגורט טבעי

33 נאצ’וס בתנור  
מוגש עם גבינה מותכת וסלסה עגבניות

22 אדממה 

36/24 צ’יפס לקטנים/לגדולים  
מוגש עם קטשופ ומיונז

29 מילקשייק 

11 כדור גלידה 

36 גלידה גדולה 3 כדורי גלידה והר של קצפת 

19 קרם באווריה חלבי 

19 מלבי חלבי 

43 בלינצ’ס גבינה  

38 סופלה שוקולד 
פונדנט שוקולד חם עם כדור גלידה וניל וקצפת

טעמי גלידה: 
שוקו, וניל, קפה מוקה, קרם עוגיות, סורבה תות, צ’אנקי 

מאנקי )וניל, בננה, חתיכות שוקולד ואגוזי מלך( 

סוף מתוק

עיקריות
פסטות בית הפנקייק  פנה    / ניוקי / רביולי 

)בתוספת 5( 

47 עגבניות 
רוטב עגבניות ביתי מבושל עם הרבה אהבה

52 סלסה רוזה 
רוטב עגבניות ביתי עם רוטב שמנת עשיר 

שמנת פטריות   52
רוטב שמנת פטריות פורטבלו ושמפניון

58 שמנת בטטה סלמון 
רוטב שמנת בטטה צלויה וסלמון מעושן

62 שווארמה טבעונית )לא כמו שחשבתם(  
 שווארמה מטובלת מוגשת עם פיתה חמה,
 סלט עלים ברוטב ויניגרט, טחינה אסלית

ירוקה וחופן צ’יפס 

52 המבורגר סלק ועדשים כתומות 
צלוי על הפלנצ'ה מוגש בלחמניית המבורגר

חמה וצ'יפס קריספי בצד 

48/44 פיצה מרגריטה 
 פיצה אפויה על אבן שמוט ברוטב עגבניות מפנק

וגבינת מוצרלה אמיתית

4 תוספות  
בצל סגול, עגבניות, זיתים ירוקים , תירס, פטריות  

צהובה, בולגרית, זיתי קלמטה, טונה 



ריבת חלב - 39

סאנדיי פנקייק - 69 חמאת בוטנים - 41

רוטב חלווה - 39

פירות יער - 39

קוקוס קלוי - 37מקורי - 32

תפוח עץ - 39  שוקולד חום מריר- 41בננה - 39 

מקופלת לבן/חום )מיקס( - 41שוקולד לבן -  41

דובדבנים - 37אננס - 37 

באווריה - 47מלבי - 47שוקולד נוטלה - 41 

אגוזים - 41

פנקייקים מתוקים כדור גלידה
₪11

  

מנת קצפת
₪10

  

התוספת בתוך הפנקייק

טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל/י את המלצר(ללא גלוטן או אפשרות ללא גלוטן )נעשה בסביבת גלוטן(

גלידה - 49

מה משמעות השם ׳פנקייק׳ באנגלית? המקור מדבר 
על עוגה במחבת )PAN-CAKEׂ(, אנחנו דווקא בכיוון 

)FUN-CAKE( של עוגה כיפית



התוספת בתוך הפנקייק

טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל/י את המלצר(ללא גלוטן או אפשרות ללא גלוטן )נעשה בסביבת גלוטן(

פנקייקים מיוחדים

תפוח בננה - 44 חמאת בוטנים נוטלה - 44 

חמאת בוטנים פ. יער - 44 בננהטלה - 44 חלווטלה - 44 

גבינה צהובה - 39

פנקייקים מלוחים
ביצים - 39גבינה בולגרית - 39 פיצה - 44 

בולגרית פטריות - 42

פנקייקים מגניבים כדור גלידה
₪11

  

מנת קצפת
₪10

  

פבלובה - 48 נורבגי - 48 אלפחורס - 48  כנפה - 48 



וודקה
23 אבסולוט 

ג’ין
ביפיטאר  23

טקילה
23 קוארבו גולד 

וויסקי
23 ג’יימסון 
26 בלאק לייבל 

אניס
23 ערק עלית 

ליקרים
23 קלואה 
23 שרידנס 

רום
23 האוונה קאלב 

יין
70 תבור הר אדום/לבן 
18 כוס יין תבור הר אדום/לבן 

צ’ייסרים
14 צ׳ייסרים של אלכוהולֿ 

בירה מהחבית
22/17 קרלסברג 

בירה מבקבוק
22 טובורג 
24 סטלה 

22 SOMERSBY סיידר תפוחים אלכוהולי 

ל ו ה ו כ ל א

12 הפוך קטן  

הפוך גדול   15

9 אספרסו קצר / ארוך / מקיאטו 

12 אספרסו כפול  

12 אמריקנו 

9 קפה שחור 

תה  9

נס קפה גדול  15

15 נס על חלב 

שוקו )חם / קר(   15

קפוצ’ינו עם קצפת / שוקוצ’ינו עם קצפת  18

אפוגטו )כדור גלידה וניל ומנת אספרסו(  18

חליטת תה בטעמים  12

 סיידר חם/סיידר יין חם  22/15

משקאות חמים
12 קוקה קולה 

12 קוקה קולה זירו/דיאט קוקה קולה 

12  tea פיוז

12 נביעות + בטעמים עדינים 

13 פריגת נקטר מנגו 

12/24 FERRARELLE גדול / קטן 

12 שתיה קלה  

14/18 מיץ סחוט תפוזים / גזר / לימונדה 

סיידר צלול פריגת  14

בירה שחורה מאלטי  13

מים מינרלים / סודה   10

13   XL משקה אנרגיה

אייס קפה  17

ברד בטעמים   15

חליטת תה בטעמים  12

שתיה קרה

ב-1994 נקבע שיא הפנקייק הגדול בעולם 
במנצ'סטר שבאנגליה, שם הוצגה לראווה חביתית 

בקוטר 15 מטר ובעובי של 2.5 ס"מ

עד לכתיבת שורות אלו הוכנו ב-50 שנות פעילות 
למעלה מ-13 מיליון יחידות פנקייקים. יכולים לנחש 

כמה קצפת הייתה עליהם? 


