
שתיה קרה
קוקה קולה/ דיאט קולה/ זירו.................................................. 12 ₪
₪ 12 ................................................. ספרייט/ זירו ספרייט/ פאנטה
₪ 10  ..................................................................... קינלי סודה
₪ 12  ....................................... פיוזטי/ פריגת ענבים/ פריגת תפוחים
₪ 12  ........................................................... מאלטי בירה שחורה
נביעות מים מינרלים...........................................................  11 ₪
נביעות+ בטעמים- אפרסק/ תפוח/ ענבים...................................  12 ₪
₪ 18 ........................................... מיץ גזר/ תפוזים סחוט טרי במקום
₪ 13 ............................................. משקה קל תפוזים/ לימונדה טבעי
₪ 13  ........................................ קפה קר- קוביות קרח, חלב ואספרסו
אספרסו טוניק- שוט של אספרסו, מי טוניק וקוביות קרח................... 17 ₪
₪ 13  ....................................... שוקו קר- קוביות קרח, חלב ושוקולית
₪ 17  ....................................................................... אייס קפה
אייס קפה פקאן/ אוראו........................................................  22 ₪
₪ 22  ................................................................. לימונענע גרוס
לימונענע גרוס וערק...........................................................  32 ₪

שייק פירות לבחירה תות/ בננה/ תמר/ מנגו/ אננס/ מלון, 
₪ 29  .................................................. על בסיס חלב/ תפוזים/ מים
₪ 29  ......................................................... מילק שייק שוקו/ וניל

שתיהתפריט

אלכוהול
₪ 35  .......................................................... אפרול טוניק למון

קוקטייל קייצי ומרענן, בעל טעמים מנוגדים של מתיקות ומרירות מעודנת, 

טעים וקליל, מאוד. הקוקטייל שללא ספק צובע את רחובות אירופה בכתום.

₪ 35  ................................................................ קפטן אייס טי
קוקטייל רום רענן מתובל בטעמים עדינים של וניל, קרמל וג'ינג'ר, 

מוגז עדין ומתלווה לכל ארוחה.
₪ 35  ............................................................. פינק ג'ין וטוניק

טוניק טבעי ומשובח מבית היוצר של "פיבר טרי", בליווי ג'ין גורדונס, 

הג'ין הוותיק והנמכר בעולם. פשוט לשתות ולהבין.

₪ 29/24  .............................................. 1/3 - 1/2 קרלסברג מהחבית
טובורג בקבוק..................................................................  25 ₪
₪ 27  ................................................................... סטלה בקבוק
גינס/ קורונה/ ווינשטפן בקבוק...............................................  31 ₪
₪ 25  ................................................................... וודקה צ'ייסר
₪ 40  ................................................................... וודקה רדבול
וויסקי צ'ייסר...................................................................  32 ₪
₪ 15  ..................................................................... ערק צ'ייסר
₪ 32  .......................................................... לימונענע גרוס וערק
₪ 55 ...................................................... בקבוק יין זוגי אדום /לבן

שתיה חמה
₪ 10 /9 /8  .............................................. אספרסו קצר/ ארוך/ כפול
מקיאטו קצר/ ארוך/ כפול...............................................  8/ 9/ 10 ₪
₪ 13  .................................................. אמריקנו- עם/בלי חלב בצד
₪ 15 /13  ........................................................... הפוך קטן/ גדול
שוקו חם- אבקת שוקולית וחלב מוקצף....................................... 15 ₪
שוקו שוקולד- פרלינים של שוקולד חלב וחלב מוקצף.....................  19 ₪
₪ 21  ......... שוקו מרשמלו- פרלינים של שוקולד חלב, מרשמלו וחלב מוקצף
₪ 21  .................. מוקה - פרלינים של שוקולד חלב, אספרסו וחלב מוקצף
נס קפה כמו בבית עם חלב קר/ חם בצד......................................  12 ₪
נס על חלב- חלב מוקצף ואבקת נס קפה.....................................  14 ₪
₪ 11 ............ קפה שחור / תה / תה ירוק / תה עם נענע / מים חמים עם נענע
סיידר חם- מיץ תפוחים טבעי עם מקל קינמון, פלחי תפוח ואבקת קינמון  19 ₪
₪ 24  ............................................................ סיידר חם ויין אדום
₪ 22  .......................................... סחלב בליווי קוקוס, אגוזים וקינמון
צ'אי לטה........................................................................  20 ₪
תוספת חלב סויה................................................................  2 ₪
תוספת קצפת....................................................................  5 ₪

*ניתן להזמין את כל משקאות האספרסו נטולי קופאין



הקינוחים שלנו
₪ 39  ................................................................ קרמבל בננה

בננות מקורמלות עם שוקולד מריר, בצק קרמבל פריך, 
מוגש חם בליווי גלידת וניל.

אפוגטו......................................................................  35 ₪
כדור גלידת וניל, שוט של אספרסו ונגיעת וויסקי.

קינוח איטלקי קלאסי, המשלב באופן מושלם 
בין מרירות הקפה למתיקות הגלידה, בין חום לקור ובין מוצק לנוזל.

₪ 39  ................................................................ פאי תפוחים
בצק חמאה פריך, תפוחים מבושלים ביין לבן, קרם שקדים, 

מוגש חם בליווי גלידת וניל.

₪ 39  ................................................................ פאי שוקולד
בצק חמאה פריך, קרם שוקולד חלב ומריר, שמנת מתוקה, 

מוגש חם בליווי גלידת וניל.

₪ 39  ................................................................... פאי פקאן
בצק חמאה פריך, אגוזי פקאן מקורמלים עם מייפל,

מוגש חם בליווי גלידת וניל.

₪ 35  ................................................... עוגת גבינה קרה/ אפויה
מוגשת בליווי פרח קצפת.

סופלה שוקולד ביתי........................................................  39 ₪
מוגש חם בליווי גלידת וניל. 

*הסופלה נאפה במקום, זמן הכנה כ-12 דקות

₪ 37  ................................................. סופלה שוקולד ללא גלוטן
מוגש חם בליווי גלידת וניל.

₪ 37  .................................................................... טריקולד
שלוש שכבות של מוס- שוקולד חלב, שוקולד לבן ושוקולד מריר, 

מוגש בליווי פרח קצפת.

פיסטוק ברולה..............................................................  37 ₪
קרם פיסטוק, שוקולד לבן, שמנת מתוקה, מוגש בליווי פרח קצפת.

₪ 37 ......................................................................... רושר
שוקולד חלב, שוקולד מריר, אגוזי לוז, שמנת מתוקה, מוגש בליווי פרח קצפת.

₪ 37 ................................................................. טרוף קוקוס
קוקוס, שוקולד חלב, שמנת מתוקה, גנאש שוקולד לבן, 

מוגש בליווי פרח קצפת.

₪ 45 .................................................................... וופל בלגי
וופל בלגי חם, בליווי מבחר סירופים לבחירה- מייפל/ שוקולד לבן/ 

שוקולד מריר/ שוקולד אגוזים/ ריבת חלב, גלידת וניל וקצפת.

₪ 37  ..................................................................... פנקוטה
קרם שמנת מבושם בוניל, מוגש קר בליווי רוטב פירות יער ושקדים קלויים.

₪ 37  ................................................................. קרם ברולה
קרם וניל אפוי בזיגוג סוכר חום.


