
קטנות:
חציל על האש בטחינה וסלסת עגבניות מתובלת

קציצות כרישה וגבינה בולגרית עם מטבל שמנת חמוצה ועירית

לביבות בטטה פריכות עם מטבל שמנת חמוצה ועירית

כרובית מצופה בשומשום עם טחינה גולמית וצ'ילי מתוק

מזטים:
קרם ארטישוק ולימון כבוש, ריבת פלפלים חריפה ושמנת חמוצה, פלפל מקדוניה, 

לבנה עם שמן זית, חצילים פריכים, עגבנייה ואורגנו טרי, פלפלים קלויים, 
טחינה, גרגירי חומוס עם גבינה בולגרית וחמוציות ומבחר זיתים מתובלים

משקאות קרים:
zero / קוקה קולה / דיאט קוקה קולה

ספרייט / דיאט ספרייט / zero / פאנטה
פיוז - טי / נביעות מים בטעמים

נביעות מים מינרלים
נביעות sparks - מוגז עדין קטן / גדול 

לימונדה / לימונענע / תפוזים / אשכולית אדומה
סחוטים טבעי: גזר / תפוזים וגזר

תפוחים / תפוחים וג'ינג'ר / תפוחים וגזר
לימונענע גרוס

תה קר / אמריקנו קר / הפוך קר / שוקו קר
אייס קפה

שייק פירות על בסיס מים / תפוזים / חלב
מילקשייק

מאלטי בירה שחורה
קנקן לימונדה / לימונענע גרוס

משקאות חמים:
אספרסו / מקיאטו / קפה שחור / לונגו 

הפוך / נטול / אספרסו כפול / פילטר / נטול
נס על חלב / קפה נמס / אמריקנו

הפוך בטעמים / מוקה / שוקו חם  
תה / תה צמחים   

פונץ' / סיידר חם    
שוקו בייליס / הפוך בייליס 

תוספת צ'ופ     2    תוספת קצפת    4
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פוקצ‘ה:
פוקצ'ינה מתוחה, שמן זית ומלח ים

מוגשת עם טחינה ופסטו כוסברה

פוקצ'ה בדואית
גבינה בולגרית, עגבניות שרי, זיתי קלמטה, בצל ירוק,

שמן זית וזעתר

פיצה:
פיצה שלנו

רוטב עגבניות, פסטו, עגבניות מיובשות, זיתי קלמטה, ריחן
מוצרלה ופרמז‘ן

מרגריטה
רוטב עגבניות, ריחן ומוצרלה

תוספות: בצל, פטריות, זיתים, בולגרית, תירס
אנשובי, גבינת צאן

פונגי
רוטב עגבניות, פטריות פורטובלו, פטריות שמפיניון,

פלפל קלוי, בזיליקום ומוצרלה

סיציליאנית חריפה
רוטב עגבניות, אנשובי, בצל סגול, זיתי קלמטה,

צ'ילי, פרוסות עגבנייה, מוצרלה טרייה ועלי בזיליקום

פיצה גלילית
לבנה, שמן זית וזעתר, גבינת עזים, פלפלים קלויים, חציל שרוף, 

בצל סגול עם עגבניות בגריל וזיתי קלמטה

ים תיכונית
רוטב עגבניות, חצילים, עגבניות טריות, בצל סגול, מוצרלה, 

- 58 -

- 49 -
 
7
10

- 58 -
 
 

- 58 -
 
 

- 56 -
 
 

- 56 -

- 24 -
 

- 49 -

סלט :  מוגש עם לחם וחמאה
פנצנלה

מוצרלה טרייה, עגבניות, עגבניות שרי, בצל סגול, קרעי ג'בטה קלויים, 
זיתי קלמטה, ריחן, שמן זית ולימון

קינואה וכרובית צלויה  / טבעוני
קינואה אורגנית אדומה ולבנה, כרובית צלויה, חסה, 

בצל ירוק, סלרי, חמוציות, בצל סגול, אגוזי מלך, טחינה גולמית וסילאן

חלומי
גבינת חלומי פריכה וצנוברים קלויים על עלי תרד ורוקט, עגבניות שרי, 

מלפפונים, פטריות שמפיניון, בצל סגול ופלפלים קלויים

יווני
מלפפונים, עגבניות, פלפלים, בצל סגול, חסה, גבינה בולגרית, זיתי 

קלמטה, אורגנו טרי, זעתר, לימון ושמן זית

ירושלמי
טחינה לבנה, גרגירי חומוס חמים, ביצה קשה על עגבניות, מלפפונים, 

בצל סגול, פטרוזיליה, שמן זית על בייגל קלוי בסומאק
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"האורגנטו"
רצועות זוקיני מוקפצות עם אגוזים פריכים וקרוטונים, 

על סלט עגבנייה, בצל, נענע, ריחן וגבינה בולגרית

פטריות
פטריות פורטובלו, שמפיניון ויער מוקפצות עם גרעיני חמנייה, שומשום, קשיו 

וקרוטונים על סלט חסה, פלפלים, עגבניות שרי, בצל ירוק וגבינה בולגרית

בטטה
רצועות בטטה מוקפצות עם אגוזים פריכים וקרוטונים על סלט חסה, 

עלים צעירים, עגבנייה, מלפפון, פטריות וגבינה בולגרית

אספרגוס
אספרגוס ושעועית ירוקה מוקפצים עם אגוזי קשיו, שומשום וקרוטונים על 

סלט חסה, עגבניות שרי, מלפפון, בצל סגול, פטריות, ריחן וגבינה בולגרית

אסיאתי
רצועות פלפלים מוקפצות בסויה עם גרעיני חמנייה, שומשום קלוי וקרוטונים, 

על סלט חסה, עלים צעירים, עגבנייה, מלפפון, פטריות וגבינה בולגרית

 - 64 -

ארוחה 
- 199 - משפחתית: 

פסטה: ספגטי / פטוציני
סלט / אורגנטו

פיצה מרגריטה ופיש אנד ציפס
הפסטה מוגשת עם כל רוטב לבחירה

למעט רוטב ארטישוק ורוטב שמנת סלמון

חציל על האש / באטאטס בראווס
תפו"א מדורה מוקרם

סלט / אורגנטו
פיצה מרגריטה / ספגטי / פטוציני

פיצה: מוגשת עם צ'יפס
רגילה / זיתים / פטריות / בצל / תירס 

ספגטי ברוטב: מוגש עם ירקות טריים    
עגבניות / שמנת / שמנת פטריות / שמנת עגבניות

ניתן להקרים

שניצל דג וצ'יפס: נתחי דג מצופים וצ'יפס 

ארוחת צ'יפס: עם שתייה וכדור גלידה

ארוחת ערב: ביצים מקושקשות, קוטג‘, צ'יפס
וירקות טריים

פנקייק: עם סירופ מייפל, פירות טריים וקצפת

ם:
די

יל
ת 

פי
ק

*פריגת ענבים / תפוזים / לימונדה /  שוקו   **וניל, שוקולד, בננה, פירות יער

- 43 -

   
- 43 - 

  
 

- 43 - 

- 28 -

- 43 -

- 36 -

כל הארוחות מוגשות עם שתייה* וכדור גלידה**

אורגנטו:  מוגש עם לחם וחמאה 

גדולות:
פילה דניס צרוב עם מג'דרה בורגול ועדשים שחורים אורגניים, עגבנייה

ובצל בגריל, שום קונפי, לימון כבוש וטחינה גולמית 

נתח סלמון צלוי בשמן זית ומלח ים, עגבנייה בגריל, תפוח אדמה מדורה 
ושעועית ירוקה בשומשום עם רוטב שמנת וחרדל

שיפודי סלמון ברוטב טריאקי עם אורז בסמטי, ירקות ירוקים,
שומשום קלוי ובצל פריך

פיש אנד צ'יפס - נתחי דג פריכים וצ'יפס עם רוטב טרטר
קלאסי והרוטב שלנו

גבינת חלומי שחומה ופטריות ברוטב יין על פירה תפוחי אדמה
ובצל פריך

תפוחי אדמה מדורה מוקרמים ברוטב שמנת פטריות
מוגש עם סלט ירוק

פטריות פורטובלו צלויות על מג'דרה בורגול ועדשים שחורים אורגניים, בצל 
מטוגן, פטרוזיליה, אפונה, חמוציות, אגוזים, טחינה גולמית וסילאן  / טבעוני
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- 59 - 
מרק:  מוגש עם לחם וחמאה

ירקות

בצל עם קרוטונים וגבינה צהובה

בטטה עם שמנת וצ'ילי מתוק

ריבולטה טוסקנית  - נזיד ירקות, שעועית, עגבניות מיובשות, 
עלי תרד ופסטו על ברוסקטה קלויה

- 32 -

- 34 -

- 36 -

- 34 - 

פסטה:  ניתן להזמין כל סוג פסטה בכל רוטב לבחירתכם
פפרדלה

ארטישוק צרוב, עגבניות שרי, לימונים ופרמז'ן
חצילים, עגבניות שרי, שום, שמן זית, פטרוזיליה ופרמז'ן

פטוצ'יני
שמנת ופרמז'ן

שמנת וסלמון מעושן

פסטה פנה מחיטה מלאה / טבעוני
אליו-אוליו נפוליטני

שום, שמן זית, עגבניות שרי, זיתי קלמטה, עשבי תיבול, צ'ילי וצנוברים

ספגטי
עגבניות, ריחן ושמן זית

רביולי
בטטה: אליו-אוליו - שום, שמן זית, עשבי תיבול, צ'ילי וצנוברים

4 גבינות: סלסה רוזה
טורטלצ'ו פטריות: שמנת, אפונה, אספרגוס, נענע ואגוזים
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בייגל טוסט:  מוגש עם סלט ירקות שוק
גבינה צהובה ועגבנייה

גבינה בולגרית, שמן זית וזעתר שומשום
בייגל בלאגן מפנק

גבינה בולגרית, ביצה קשה, עגבנייה, שמן זית, זעתר שומשום ופינוקים

- 49 -
- 49 -
- 54 -

מוגש עם פוקצה

*ניתן להוסיף קנקן מיץ ב 24 ש"ח 
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Focaccina
Focaccina, olive oil and sea salt
Served with tahini and coriander pesto

Bedouin focaccia
Bulgarian cheese, cherry tomatoes, Kalamata olives,
green onions, olive oil and za'atar

Pizza
House pizza
Tomato sauce, pesto, sun-dried tomatoes, kalamata olives,
basil and mozzarella and parmesan cheeses

Margherita
Tomato sauce, basil and mozzarella cheese
Toppings: onion / mushrooms / olives / Bulgarian cheese, corn 
anchovies, sheep cheese

Fungi
Tomato sauce, Portobello mushrooms, champignon 
mushrooms, roasted peppers, basil and mozzarella cheese
Spicy Sicilian
Tomato sauce, anchovies, red onion, Kalamata olives,
chili, sliced tomato, fresh mozzarella cheese and basil
Galilean
Labaneh, olive oil and za'atar, goat cheese, roasted
peppers, seared eggplant, red onion with grilled
tomatoes and Kalamata olives
Mediterranean
Tomato sauce, eggplant, fresh tomatoes, red onion,
mozzarella cheese, Bulgarian cheese, chili and parsley

Toasted Bagel  Served with market vegetable salad

Yellow cheese and tomato

Bulgarian cheese olive oil and za'atar sesame

Balagan bagel - Bulgarian cheese, hard-boiled egg, 
tomato,olive oil and za'atar sesame

Salads  Served with bread and butter

Panzanella
Fresh mozzarella, tomatoes, cherry tomatoes, red onion, 
chunks of toasted ciapetta, kalamata olives, basil, olive oil 
and lemon
Quinoa and roasted cauliflower / vegan
Organic red and white quinoa, roasted cauliflower, lettuce, 
green onion, walnuts, celery, dried cranberries, red onion, raw 
tahini and date honey (silan)
Haloumi
Crispy Haloumi cheese and pine nuts with arugula leaves, 
cherry tomatoes, cucumbers, champignon mushrooms, red 
onion and roasted peppers
Greek
Cucumbers, tomatoes, peppers, red onion, crispy lettuce 
leaves, Bulgarian cheese, kalamata olives, fresh oregano, 
za'atar, lemon and olive oil
Jerusalem
White tahini, warm whole chickpeas and hard-boiled egg 
with Tomatoes, cucumbers, red onion, parsley and olive oil 
on a sumac-toasted bagel

"Oreganato"
Stir-fried zucchini, crispy walnuts and croutons over
a salad of tomatoes, onions, mint, basil and Bulgarian cheese and 
Bulgarian cheese
Mushroom
Stir-fried Portobello, champignon and wild mushrooms, sunflower 
seeds, sesame, cashews and croutons over a salad of lettuce, peppers, 
cherry tomatoes, green onion and Bulgarian cheese
Sweet potato
Golden sweet potato, crispy walnuts and croutons atop a salad of baby 
leaves, tomatoes, cucumbers, mushrooms and Bulgarian cheese
Asparagus
Stir-fried asparagus and green beans, cashews, sesame and croutons 
over a salad of lettuce, cherry tomatoes, cucumbers, red onion, 
mushrooms, basil and Bulgarian cheese
Asian
Pepper strips stir-fried in soy sauce, sunflower seeds, toasted sesame 
and croutons over a salad of lettuce, baby leaves, tomatoes, cucumbers, 
mushrooms, and Bulgarian cheese

Oreganato  Served with bread and butter

Starters
Flame-broiled eggplant in tahini with a basket of seasoned
tomatoes
Leek and Bulgarian cheese patties with sour cream and
chive dipping sauce
Crispy sweet potato pancakes with sour cream and chive
dipping sauce
Sesame-coated cauliflower with raw tahini and sweet chili

Cream of artichoke and preserved lemon, spicy pepper jam and 
sour cream, Macedonian pepper, labaneh with olive oil, crispy 
eggplant, tomato and fresh oregano, roasted peppers, tahini, 
chickpeas with Bulgarian cheese and cranberries and a selection 
of seasoned olives

Mezethes served with focaccia
Soups  Served with bread and butter 

Vegetable
Onion with croutons and yellow cheese
Sweet potato with cream and sweet chili
Tuscany Ribollita - Stew of vegetables, beans, sun-dried 
tomatoes, spinach leaves and pesto on toasted bruschetta

Main Courses
Seared sea bream organic burghul and black lentil majadara,
grilled tomato and onion, garlic confit, pickled lemon and raw tahini
Grilled salmon filet in olive oil and sea salt, grilled tomato, 
bonfire potatoes and green beans in sesame served with mustard 
cream sauce
Salmon skewers in teriyaki sauce with basmati rice, green 
vegetables, toasted sesame and crispy onion
Fish and chips Crispy pieces of fish with French fries,
classic tartar sauce and Caffit's special sauce
Browned haloumi cheese and mushrooms in wine sauce
on mashed potatoes and crispy onions
Creamy bonfire potatoes in mushroom cream sauce
served with green salad

Grilled Portobello mushrooms over organic burghul and
black lentil majadara, peas, fried onions , parsley, dried cranberries, 
walnuts, raw tahini and date honey (silan) / vegan

Pasta
Pappardelle
Seared artichoke, cherry tomatoes, lemon and parmesan
Eggplant, cherry tomatoes, garlic, olive oil, parsley and 
parmesan
Fettuccine
Cream and parmesan sauce
Cream and smoked salmon sauce
Whole wheat penne / vegan
Neapolitan Aglio olio - garlic, olive oil, cherry tomatoes, 
Kalamata olives, herbs, chili and pine nuts
Spaghetti
Tomato, basil, and olive oil
Ravioli
Sweet potato Aglio olio - garlic, olive oil, herbs, chili and 
pine nuts
Four cheeses - salsa rosa
Mushroom tortellacci - cream, peas, asparagus, mint and 
walnuts

*You can order any type of pasta in a sauce of your choice

Pasta: Spaghetti / Fettuccine
Salad / Oreganato
Pizza Margherita and Fish and chips
Pasta is served with the sauce of your 
choice except artichoke sauce and 
cream and smoked salmon sauce

Flame-broiled eggplant / Batatas bravas
Creamy bonfire potatoes
Salad / Oreganato
Pizza Margherita  / 
Spaghetti / Fettuccine

*All meals served with a beverage **scoop of ice cream

Pizza - served with French fries
Regular / Olive / Mushroom / Onion / Corn
Pasta in sauce - served with fresh vegetables
Tomato / Cream / Mushrooms and cream / 
Tomato and cream (Can be creamed)

Fish schnitzel and French fries
Coated fish chunks with fries
French fries with a beverage and scoop 
of ice cream
Dinner - Scrambled eggs, cottage cheese, 
French fries and fresh vegetables
Pancakes Served with maple syrup, fresh 
fruit and whipped cream
*Beverages - Prigat grape / Orange juice / Lemonade /  
Chocolate milk 
*Scoop of ice cream -Vanilla / Chocolate / Banana / 
Raspberry

Cold Beverages
Coca Cola / Diet Coca Cola / Zero
Sprite / Diet Sprite / Zero / Fanta
Fuze tea / Flavored mineral water
Neviot mineral water
Neviot Sparks- sparkling natural mineral
Lemonade / Lemon-mint / Orange juice /
Red grapefruit juice
Freshly squeezed juices: Carrot / Orange and carrot
Apple / Apple and ginger / Apple and carrot
Crushed lemon - mint
Iced tea / Iced American coffee / Iced cappuccino /
 Iced chocolate milk
Iced coffee
Fruit shake - Water / Orange juice / Milk
Milkshake
Malty black beer
Pitcher of lemonade / Crushed lemon - mint

Hot Beverages
Espresso / Macchiato / Turkish coffee / 
Café lungo
Cappuccino / Decaf / Double espresso / Filter
Instant coffee over milk
Americano
Flavored cappuccino / Mocha / Hot chocolate
Tea / Herbal tea
Punch / Hot cider
Bailey's hot chocolate / Bailey's cappuccino
*Served in a mug - additional 2 Nis

* Whipped cream - additional 4 Nis

:

:

:

Family
meal :

:

:

:

:

:

:

:

:

*you can order pitcher
 of juice 24 NS


