
ראשונות

ארוחת בוקר טוב

לסגור פינה

מוגשת עד השעה 16:00

מוגשת עד השעה 16:00

Lets get Started
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כרובית בטמפורה                                                32 ₪
כרובית מטוגנת בטמפורה לצד רטבים,

צ’ילי מתוק ויוגורט               

פטריות ממולאות                                                36 ₪
פטריות ממולאות בגבינות ופסטו ומצופות בפנקו

קרפצ’יו מוצרלה                                                 38 ₪
פרוסות מוצרלה, רבעי שרי וזיתי קלמטה מונחים על 

מצע עלי בייבי ברוטב בלסמי מצומצם וגרעיני 
חמנייה, מוגש בליווי טוסטוניי פנקייק                

פנקפה                                                                 20 ₪
פנקייק + קפה

ארוחת עשר                                             35 ₪
חצי כריך + קפה 

בוקר אישי                                                     39 ₪
פנקייק מלוח, ביצת עין / הפוכה, 2 מטבלים לבחירה 

)טונה / טחינה / שמנת ועירית / טפנד זיתים / 
לאבנה בשמן זית וזעתר / בולגרית(  

סלט קצוץ / ירוק + שתייה חמה / מיץ טבעי 

מאפה פנקייק                                                     16 ₪
שוקולד לבן וחלבה / פיסטוק / תפוחים מקורמלים 

וקינמון / נוטלה אגוזים

דיל קפה ומאפה פנקייק                                    25 ₪

פיצה מרגריטה                                                   36 ₪
2 תוספות לבחירה )תירס / פטריות / גבינה בולגרית / 

זיתים שחורים / טונה / עגבניה(

פרנץ’ פנקייק                                                     36 ₪
פנקייק צרוב בחמאה ושמנת, בליווי פירות העונה, 

רוטב מייפל וקצפת

מוזלי                                                                  36 ₪
יוגורט, גרנולה ופירות העונה עם נגיעות דבש

מוזלי שוקולד                                                     38 ₪
יוגורט עם נוטלה, שברי מקופלות, עוגיות ופירות העונה

בוקר יחיד  59 ₪   //  בוקר זוגי 114 ₪ 
שתי ביצים לבחירה / אומלט 

 אומלט שמנת וסלמון )תוספת 10 ₪( 
 אומלט שמנת ותרד )תוספת 10 ₪( 

ג’בטה לבנה / כפרית || סלט קצוץ / ירוק
תוספות לאומלט: בצל, עשבי תיבול. 

בתוספת 3 ₪: גבינה בולגרית, גבינה צהובה, פטריות, עגבניה
מטבלים: סלט אבוקדו, טחינה וגרגירי חומוס, גבינת 

שמנת ועירית, סלט טונה, טפנד זיתים, לאבנה בשמן זית 
וזעתר, קוביות בולגרית ומיני פנקייק מתוק 

)בזוגי - תוספת של סלמון וגבינת עיזים(
מיץ טבעי ושתייה חמה לבחירה

השקשוקות שלנו                                               
מוגשות לצד טחינה ביתית, סלט קצוץ / ירוק 

וג’בטה לבנה/ כפרית
 שקשוקה קלאסית             

 שקשוקה בלקנית          
      שקשוקה בתוספת חצילים, זיתי קלמטה

      וגבינה בולגרית
 שקשוקה תרד            

      שקשוקה על בסיס רוטב שמנת ובשמל 
      מוקרם בתוספת גבינת קשקבל

      )תוספת פטריות / בטטה / חצילים - 3 ₪ (
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        צמחוני           ללא גלוטן

Honey comes from bees, Apples come from trees, Pancakes come from Heaven

קלאסי              32 ₪
שני פנקייקים בתוספת קצפת וזילוף מייפל 

מייפלס                                                                      44 ₪
מייפל חם עם חמאה ושברי אגוזים, מוגש עם רוטב פירות 

יער, שמנת חמוצה וסורבה תות 
חלום ילדות                                                               50 ₪

שוקולד לבן, מרשמלו )על האש(, נוטלה וסוכריות 
צבעוניות, מוגש עם כדור גלידה וקצפת 

בננה לוטי                                                                  50 ₪
שוקולד נוטלה חם עם בננות ופינוקי אגוזים 

עטופים בפנקייק
בננה לוטוס                                                       50 ₪

ממרח לוטוס, בננה, קצפת וגלידה וניל, מוגש עם פירורי 
אגוזים, עוגיות לוטוס וקישוט שוקולד לבן 

פבלובה                                                                      52 ₪
קרם שמנת מתוקה עם רוטב פירות יער, שוקולד לבן, 

דובדבני אמרנה ונשיקות מרנג
קוקיס                                                                       55 ₪

שוקולד לבן, שברי עוגיות אוריאו ומקופלת לבנה וקרם 
עוגיות חם. מוגש עם גלידה שוקולד

לואקר                                                                      54 ₪
ממרח לואקר קראנץ’, חטיפי לואקר, וופל טורטינה, 

קצפת וגלידה וניל
טריקולד                                                       56 ₪

שוקולד מריר, נוטלה ושוקולד לבן, נגיעות מקופלת, 
קצפת וכדור גלידה וניל

דואט פיסטוק וחלבה                                              56 ₪
ממרח חלבה, קרם פיסטוק, נגיעות טחינה גולמית, 

מקושט בשברי קוקוס קלוי וסורבה קוקוס 
בלונדי                                                                       56 ₪

שוקולד לבן, שברי פתי בר, ממרח קרמל מלוח, קוביות 
בלונדי ואצבע טוויקס , גלידה וניל וקצפת 

קינדר בואנו                                                       57 ₪
נוטלה ושוקולד לבן נפגשים עם כדור גלידה, 

עטוף בשוקולד חם, שברי אגוזים ושברי קינדר בואנו 
מוגש עם קצפת בצד

אלפחורס                                                       58 ₪
פנקייקים עטופים בריבת חלב וקוקוס, בתוספת גלידה 

וניל, מקופלת לבנה וקצפת 
פררו רושה                                                       69 ₪

שלושה פנקייקים עטופים בשוקולד לבן, נוטלה חם, 
ממרח פררו רושה, קצפת וכדורי גלידה - וניל ושוקולד

אינפיניטי                                                        70 ₪
אל תשאלו מה יש בה, זה לא ייגמר 

#שחיתות 
תוספת קצפת / שני כדורי גלידה - 8 ₪ 

מקסיקני                     49 ₪
צ’ימיצ’ורי, סלט תירס, שעועית שחורה וביצת עין

מוגש לצד גוואקמולי שמנת חמוצה וצ’יפס
לבנוני                                                             49 ₪

סלט בורגול עם עשבי תיבול וחמוציות, לאבנה 
וביצת עין, מתובל בשמן זית וזעתר

אלפרדו                     49 ₪
פנקייקים ברוטב אלפרדו וביצת עין

מסבחה                             53 ₪
לאבנה, תבשיל מסבחה, ביצת עין, 

קרם חצילים ויוגורט  

קלצונה                     54 ₪
מאפה במילוי גבינות ונגיעה של פסטו. 

מוגש על מצע סלט עלים, בצל סגול, גזר ופטריות. 
בזילוף בלסמי מצומצם

אולדיס                     56 ₪
סלמון מעושן על גבינת שמנת, ביצת עין מוקרמת 

ופירורי אגוזים. מוגש עם סלט נבטים וגזר 
ברוטב אסיאתי  

פנקייקים מתוקים

העיקריות שלנו  )על בסיס פנקייק מלוח(

תפריט ילדים

S w e e t  O R  S A l t y ?

פנקייק + ממרח + תוספת לבחירה
גזוז / בסיס מים לבחירה: ענבים, דובדבן,

פסיפלורה, משמש, אננס, תפוח.
ממרח לבחירה: נוטלה / שוקולד לבן / 

ריבת חלב / ממרח לוטוס.
תוספות לבחירה: מקופלת לבנה / 

מקופלת שוקולד / אוריאו / מרשמלו / 
סוכריות צבעוניות.

פסטה פנה: ברוטב עגבניות / שמנת / רוזה

        צמחוני           ללא גלוטן
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        צמחוני           ללא גלוטן

טוסטים

סלטים

כריכים

פסטות

כל הטוסטים עשויים בבייגל טוסט ומוגשים עם 
סלט אישי ושני מטבלים

לבחירה - פנקייק מלוח / ג’בטה לבנה / כפרית

כל הכריכים עשויים מג’בטה לבנה / כפרית 
כריך שלם מוגש עם סלט אישי

הבית                                                                         47 ₪
מוצרלה, ממרח פלפלים, בצל סגול, עגבניה וביצה קשה 

בלקני                                                                        47 ₪
מוצרלה, בולגרית, ממרח פסטו, פלפל קלוי, 

חצילים וזיתי קלמטה
ארבע גבינות                                                            50 ₪

גבינת שמנת, גבינת עזים, קשקבל ובולגרית
מה שבא לי                                                               40 ₪

מתחיל עם מוצרלה ומסתיים בהחלטה שלכם

תוספות 3 ₪ - פטריות / זיתים שחורים / עגבניה / בולגרית 
תירס / גבינת שמנת / פסטו / חצילים קלויים / פלפל קלוי

פטוצ’יני / פנה / ניוקי
רביולי בטטה / גבינות 

אלפרדו                                                                     54 ₪
פטריות ובצל צלויים ברוטב שמנת, חמאה ואגוז מוסקט

רוזה                                                                           54 ₪
רוטב שמנת עגבניות, עלי בזיליקום ועגבניות שרי

רוטב שמנת וסלמון                                                  59 ₪
שמנת, בצל מטוגן וסלמון מעושן

אלי אוליו                                                                  52 ₪
שמן זית, פטריות צלויות, פסטו ופרמז’ן

כריך אבוקדו                                                26 ₪ / 46 ₪
סלט אבוקדו, ביצה קשה, עגבניה, בצל ירוק וחסה 

כריך טונה                                                     26 ₪ / 46 ₪
סלט טונה, איולי צ’ילי, עגבניה, בצל סגול וחסה  

כריך חביתה                                                 26 ₪ / 48 ₪ 
חביתה, גבינת שמנת, מלפפון, עגבניה וחסה 

כריך סלמון                                                  28 ₪ / 50 ₪
גבינת שמנת, פרוסות סלמון, בצל ירוק ומלפפון  

כריך חלומי                                                                56 ₪
איולי צ’ילי, חסה, עגבניה, בטטה, פלפל קלוי,

אבוקדו וגבינת חלומי צרובה 
המבורגר חלומי וכמהין                                            58 ₪

ברביקיו, איולי צ’ילי, חסה, עגבניה, בצל מקורמל, קציצת 
חלומי כמהין ופיסטוקים מוגש עם צ’יפס 

סלט יווני                                                                 48 ₪ 
עגבניות, מלפפון טרי, בצל סגול וחסה עם זיתי

קלמטה, פלפלים בצבעים וגבינה בולגרית מגורדת. 
מוגש בתיבול של זעתר, שמן זית ולימון. 

סלט טונה                                                                49 ₪
חסה, מלפפון, עגבניה, פלפלים בצבעים, גזר, בצל סגול, 

ביצה קשה וסלט טונה, ברוטב ביתי מתקתק 
סלט קיסר                                                               52 ₪

עלי חסה ברוטב הקיסר שלנו עם גבינת פרמז’ן מגורדת, 
אגוזי מלך וקרוטונים

סלטוסט                                                                   56 ₪
חסה, מלפפון, עגבניות שרי, גזר, פלפלים בצבעים, עירית, 
בייגל טוסט עם חמאת שום ופסטו חתוך לקוביות )ללא לחם(

סלט כרובית וחלומי                                               57 ₪
חסה, פלפלים בצבעים, 

עגבניות שרי, עירית וכרישה 
מטוגנת. מוגש עם גבינת חלומי, 

פטריות וכרובית מוקפצים, 
רוטב טריאקי, בקישוט שומשום

חצי / שלם  

        צמחוני           ללא גלוטן

oldies pancake bar    |   www.oldiespancake.co.il         אפשרות לטבעוני          אפשרות ללא גלוטן



        צמחוני           ללא גלוטן

שתיה קרה

שתיה חמה

אלכוהול

אפשר להזמין אותך לקפה?אפשר להזמין אותך לקפה?

משקאות קלים                                                              12 ₪ 
קוקה-קולה / דיאט קוקה-קולה / קוקה-קולה זירו / 

ספרייט / ספרייט זירו  / פאנטה / פיוז-טי: תה קר בטעמים 
מאלטי - בירה שחורה / פריגת משקה קל ענבים

גזוז של פעם                                          7 ₪ / 22 ₪ )קנקן(
ענבים / אננס / דובדבן / פסיפלורה / משמש / תפוח / סודה
פריגת סחוט                                                                  12 ₪

תפוזים / לימונים / אשכולית אדומה 
קינלי סודה                                                                    10 ₪ 
נביעות מים מינרלים                                                   10 ₪ 
נביעות + בטעמים עדינים                                           12 ₪ 
לימונענע גרוס                                                             18 ₪

קפה קר                                                                         14 ₪ 
אייס קפה                                                                      18 ₪ 
אייס קפה מפנק                                                           22 ₪ 

אוריאו / מקופלת / פקאן
מילקשייק                                                                     26 ₪ 

וניל / נוטלה / לוטוס / ריבת חלב / פירות יער
מילקשייק מותגים                                                       35 ₪ 

קינדר בואנו / לואקר / בלונדי / אוריאו

אספרסו קצר / ארוך                                                   9 ₪ 
אספרסו כפול                                                              11 ₪ 
מקיאטו                                                                        10 ₪ 
הפוך קטן / גדול                                               12 ₪/14 ₪ 

ת. נוטלה 2 ₪ 
אמריקנו                                                                       10 ₪ 
נס קפה                                                                         12 ₪ 
נס על חלב                                                                    14 ₪ 
קפה שחור                                                                    10 ₪ 
תה                                                                                 12 ₪ 
תה חליטה                                                                    15 ₪ 

 פירות יער / נענע מרוקאית / צ’אי מסלה / 
הגן של סבתא / ארל גריי

שוקו חם / קר                                                              14 ₪ 
שוקופלת                                                                     15 ₪ 
לאטה                                                                           14 ₪ 
צ’אי לאטה                                                                  16 ₪ 
סחלב חם                                                                     17 ₪ 
סיידר תפוחים חם                                                      16 ₪

Cheers!

Let 's Be Friends!

בירות בבקבוק:
קרלסברג / טובורג                                              16 ₪ 
סטלה ארטואה                                                     19 ₪ 

 SOMERSBY
סיידר תפוחים 4.5% אלכוהול

 ₪ 19                                                   

        צמחוני           ללא גלוטן
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מצטרפים ללא עלות למועדון החברים של אולדיס, 
מקבלים משקה חם במתנה ונהנים ממגוון הטבות 

ומבצעים חבריים במיוחד.


