
סנדוויצ‘ים  + סלט אישי
מוגשים על ג‘בטה מקמח מחמצת מלא / ללא גלוטן* 

53

57

57

54

54

53

5

גאודה גבינת שמנת, גבינת גאודה, עגבניות, בצל סגול

סלמון גבינת שמנת, סלמון מעושן, עגבניות, בצל סגול, 
עלי בייבי

חביתה טחינה, גבינת פטה, חביתת עשבי תיבול, עגבניות 

טוסט קרואסון הנאפה במקום + סלט אישי

44

48

44

 

 

 

נוקטורנו  פטריות שמפניון מוקפצות, קונפי שום, 
בצל סגול, פסטו, עלי בייבי, טחינה

סלמון מעושן סלמון מעושן, גבינת שמנת, עגבניות, 
חסה, בצל סגול, עלי בייבי

טונה מעושנת טונה מעושנת, עלי תרד, עגבניות, 
איולי בזיל, מלפפון חמוץ

פטה בטטה גבינת שמנת, גבינת פטה, בטטה, פסטו, 
חרדל, עלי בייבי

הולנדי גבינת שמנת, גבינת עזים חמה, פלחי תפוח עץ, 
אגוזי מלך, חסה, וינגרט תוצרת בית

קליפורניה חמאת בוטנים, אגוזי מלך, עגבניות, חסה, 
פלפלים קלויים, בצל סגול, וינגרט תוצרת בית

 *סנדוויץ' בג'בטה ללא גלוטן

ארוחת בוקר צרפתית
88 בריוש, סלמון מעושן, גבינת שמנת, עלי בייבי, 2 ביצי עין,

סלט שוק, פטריות פורטבלו ושמפיניון מוקפצות, 
תפוחי אדמה אפויים ומטוגנים קלות, מיץ או קאווה

 מרק היום מוגש עם לחם מלא וחמאה / פסטו

מרק

39

סלטים
מוגשים עם לחם כפרי

נוקטורנו חסה, עלי בייבי, גבינת רוקפור / טבעונית, 
אגוזי מלך, שקדים, צנוברים, חמוציות מושרות בסיידר 

תפוחים, פרי עונתי משתנה, וינגרט תוצרת בית 

5 צבעים ופטה עגבניה, מלפפון, פלפלים צבעוניים, גזר, 
סלק, זיתים, בצל סגול, גבינת פטה / טבעונית, שמן זית, 

לימון, קרוטונים תוצרת בית

פטריות כפרי פטריות שמפניון ופורטבלו מוקפצות בחמאת 
שום, חסה, עלי בייבי, עגבניה, מלפפון, גבינת עזים, וינגרט 

תוצרת בית

טונה מעושנת טונה מעושנת צרובה, תפו"א מוקפצים, 
עגבניות, עגבניות שרי, עלי תרד, בצל סגול, בצל ירוק, 

בזיליקום, שמן זית, שום טרי, לימון, מוגש עם איולי בזיל

קינואה אדומה ושורשים קינואה אדומה, עלי בייבי, 
קולורבי, צנון, גזר, סלק, עגבניות שרי, פטרוזיליה, חמוציות, 

אגוזי מלך, שקדים, בצל ירוק, שמן זית, שמן שומשום, לימון, 
וינגרט תוצרת בית, מוגש עם טחינה / יוגורט

קפרזה פוקצ'ה עם שמן זית, שום וזעתר, ועליה קרעי 
מוצרלה, עגבניות מכל הסוגים והצבעים העונתיים, פלפלים 

קלויים, עלי בזיליקום, חומץ בלסמי מצומצם

59

54

59

63

58

58

קיש (תרד, בטטה, ברוקולי) קיש חמאה פריך עם 
גבינות וירקות

קיש טבעוני קיש אנטיפסטי טבעוני פריך עם ירקות

קיש + סלט אישי

51

53

יוגורט עשיר, גרנולה, פירות העונה, דבש / סילאן

מוזלי / מוזלי טבעוני

39

  

המבורגר קטניות / ביונד מיט מוגש בלחמנייה  
עם חרדל דיז'ון, קטשופ, עגבניה, חסה, בתוספת פטריות  

ובצל מוקפצים, פלחי תפוחי אדמה אפויים, חמוצים

שווארמה רצועות סויה ובצל מטוגן בתיבול מזרחי, מוגשת 
בטורטיה עם טחינה, עגבניה ופטרוזיליה, בתוספת רצועות 

בטטה צלויות

טבעוני ומושחת + סלט אישי

75/65

65

גולדסטאר / קרלסברג

מרדסו טריפל

סטלה

הרצל

בירות בבקבוק

20

27

24

24

33

33

33

33

33

65

55

12

12

12

12

12

12

25

קולה

קולה  זירו

ספרייט

ספרייט זירו

פיוז טי

סיידר צלול

סאן פלגרינו גדול

בקבוק יין דלתון כנען לבן/אדום 

בקבוק קאווה  

פינק רוזטה

בהאמה מאמא

קוסמופלוריטן

אספרסו מרטיני

אפרול שפריץ

בירות, יינות, קוקטיילים ומשקאות מוגזים

פסטות

המתיקות שאחרי

פטריות שמנת פטריות שמפניון ופורטבלו, יין לבן, קונפי

שום, שמן כמהין, אגוז מוסקט, שמנת, גבינת פרמזן

ארטישוק לבבות ארטישוק טרי מוקפצים בחמאת מרווה / שמן זית

לימון, עגבניות שרי, שום טרי, בזיליקום, גבינת פרמזן

אסיאתית פטריות, גזר, סלק, בצל סגול, בצל ירוק,

שום טרי, מוקפצים ברוטב חמאת בוטנים, שמן שומשום,

סויה, טריאקי

ערמונים ערמונים, שמן ז ית, יין לבן, שום טרי, בזיליקום,

אגוז מוסקט, שמן כמהין, גבינת פרמזן

פומודורו איטלקי / פומודורו איטלקי ושמנת עגבניות,

שמן זית / שמנת, בצל, שום טרי, בזיליקום, גבינת פרמזן

קראמבל תפוחים / טבעוני

פאי פקאן 

פאי נוטלה / טבעוני 

פאי לימון ויוגורט 

עוגת פאדג‘ שוקולד

3 אצבעות שוקולד פיסטוק, אגוזים, שוקולד

עוגת גבינה פירורים

עוגת גבינה קרם קפוצ'ינו ופקאן סיני

עוגת גבינה טבעונית וקונפיטורת תות

פרפה חלבה

פטוצ׳יני / פנה

62

63

62

63

58/54

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

ללא גלוטן (ייתכנו עקבות גלוטן)אפשרות לטבעוניטבעוני

תפריט משלוחים

המשלוחים מתקיימים:
ימים א'-ה': 22:00-11:00, שישי: 13:30-10:00,

מוצ"ש: שעה אחרי צאת שבת-22:30
משלוח מינימלי 100 ש“ח, עלות משלוח 20 ש“ח

משלוחים בתוך ירושלים בלבד

כשר

קוקטיילים

יינות


