כשר

תפריט

יפו  34ירושלים
פינת הלני המלכה

ארוחות בוקר
*הגדלת שתיה בתוספת ₪ 2

קפה ומאפה 18 -
מבחר משתנה של מאפים הנאפים מדי בוקר ,מוגש עם שתיה חמה /מיץ טבעי סחוט במקום.

בוקר ישראלי מפנק 62/112 -
שתי ביצים לבחירה ,סלט אישי ,מבחר מטבלים הכוללים סלט אבוקדו ,סלט טונה ,קוביות פטה בזעתר,
גבינת שמנת ,גבינה צהובה ,זיתים מתובלים ,קונפיטורת הבית וחמאה .מוגש בליווי לחם הבית ,שתיה
חמה ומיץ טבעי.

בוקר ים תיכוני 68/118 -
פריטטה של תרד ועשבי תיבול ,סלט אישי ,מבחר מטבלים הכוללים צזיקי ,סלט טונה ,פינוקי גבינת
פטה מצופה פירורי לחם ,טאבולה ,זיתים מתובלים ,טחינה גולמית עם סילאן ,גבינת שמנת בזעתר,
קונפיטורת הבית וחמאה .מוגש בליווי לחם הבית ושתיה חמה או מיץ טבעי.

בראנץ’ אמריקאי 68/118 -
שתי ביצים מקושקשות בחמאה ושמנת ,בייגל עם גבינת שמנת שום שמיר וסלמון מעושן ,פנקייקס
עם חמאה ומייפל ופינוקי מוזלי אישי .מוגש עם שתיה חמה או מיץ טבעי.

בוקר טבעוני 64 -
קציצות חומוס ועשבי תיבול ,סלט אישי ,מבחר מטבלים הכוללים טחינה ,ממרח פסטו תוצרת בית,
זיתים מתובלים ,סלט אבוקדו ,טאבולה ,פלפלים קלויים ,קוביות טופו בסויה ובצל ירוק וקונפיטורת
הבית .מוגש בליווי לחם הבית ושתיה חמה או מיץ טבעי.

בוקר צרפתי 48 -
קרואסון חמאה עם גבינת שמנת ,ביצה מקושקשת ,עירית קצוצה וסלמון מעושן .מוגש עם שתיה חמה
או מיץ טבעי.

בוקר ילדים 46 -
שתי ביצים לבחירה ,ירקות חתוכים ,טוסט גבינה צהובה ושוקו חם /קר המוגש בליווי עוגיות.

כריכים

*מוגשים בליווי סלט אישי וזיתים מתובלים.
ניתן לבחור מבין בייגל לבן לבייגל מקמח מלא

*מוגשים בליווי סלט אישי וזיתים מתובלים .ניתן
לבחור מבין ג'בטה לבנה ,ג'בטה מקמח מלא או
מלחם ללא גלוטן

סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,עגבנייה ,שמיר ובצל
סגול.

חלומי 46 -

סלמון 46 -
טונה 38 -
סלט טונה ,חסה ,עגבנייה ,בצל ירוק ומלפפון
כבוש.

ברקפסט קלאב 42 -
ביצת עין הפוכה ,גבינת צ’דר ,מיונז שום ,סלט
אבוקדו ועגבנייה.

סלט ביצים TLC

38 -

סלט ביצים במיונז ,חסה ,עגבנייה ומלפפון כבוש.

גבינת חלומי צלויה ,גבינת שמנת ,ממרח פסטו
תוצרת בית ,פלפלים קלויים ועגבניות.

חביתה מפנק 42 -

אומלט משתי ביצים ,גבינת שמנת ,סלט אבוקדו,
עגבניות ומלפפון כבוש.

ים תיכוני 42 -

גבינת פטה מצופה פירורי לחם ,מיונז שום ,טפנד
זיתים ,עלי רוקט ועגבנייה.

טבעוני 42 -

קציצות חומוס ועשבי תיבול ,טחינה ,אריסה ,חסה,
עגבנייה ,ומלפפון כבוש.

*מוגשים בליווי לחם הבית וחמאה.

ספיישל קופי בין 58 -
גבינת פטה מגורדת ,תערובת פיצוחים ורצועות בטטה מוקפצות על תערובת עלים ירוקים וחסה,
גילופי גזר ,מקלוני סלק ,מלפפונים ,בצל סגול בתיבול ויניגרט הדרים.

חלומי קיסר 58 -
קוביות חלומי ,רצועות בצל ופטריות מוקפצות בחמאה ,מעל עלי חסה וקרוטונים מתובלים ,ברוטב
קיסר קלאסי ועיטור אגוזי מלך.

איטליאנו כפרי 58 -
ניוקי פריך מוקפץ עם רצועות בצל ,פטריות ,זוקיני ואגוזי מלך בצ’ילי ,שום וכוסברה בעיטור פרמז'ן,
מעל תערובת חסה ועשבי תיבול ,רצועות גזר ,מקלוני סלק וקולורבי בתיבול ויניגרט הדרים.

בריאות 56 -
בורגול וחמוציות על חסה ועלי רוקט ,עגבניות ,מלפפונים ובצל סגול קצוצים דק דק בתיבול שמן זית,
מיץ לימון ועשבי תיבול.

* יווני קצת אחר 54 -

גבינת פטה מצופה פירורי לחם וקרעי פיתות עם שמן זית וזעתר על עלי רוקט ,חסה ,עגבניות,
מלפפונים ובצל סגול חתוכים גס.

* סלמון מוקפץ 68 -

קוביות סלמון טרי ופטריות צרובות בשמן זית ועשבי תיבול מעל תערובת עלים ,כרוב לבן ,גזר
ורצועות זוקיני ,בצל ושעועית ירוקה מוקפצים בסויה ,שום ודבש.
*סלטים אלו ניתן להגיש כצמחוניים /טבעוניים -שאל את המלצר.

פסטות
לזניה איטלקית קלאסית 58 -
רוטב עגבניות נפוליטני קלאסי ,בשמל ומבחר גבינות.

הקלאסית 48 -
רוטב פומודורו עם עגבניות טריות מוקפצות בשמן זית ,שום ,בזיליקום ופרמז’ן.

ספייסי אנשובי 52 -
רצועות זוקיני ,פלפל קלוי וזיתי קלמאטה מוקפצים בשמן זית וממרח פסטו תוצרת בית ,שבבי צ’ילי ,שום,
אנשובי ,בצל ירוק ופטרוזיליה .מוגש בעיטור גבינת פטה ,פרמז’ן ושקדים קלויים.

סלסה רוזה 52 -
רוטב פומודורו עשיר עם נגיעות חמאה ,שמנת ופרמז’ן.

זיטי 54 -
עגבניות מוקפצות בחמאת שום ,מוצרלה ופרמז’ן על פסטה אפויה.

אלפרדו פסטו 54 -
פטריות מוקפצות בחמאה ,שום ,שמנת ,נגיעות פסטו ,מוצרלה ופרמז’ן.

סלמון בתרד ושמנת 62 -
מנגולד ,תרד ,שמנת ושום עם נתחי סלמון מעושן ,שבבי צ’ילי ופרמז’ן.
*ניתן לבחור מבין פנה ,פטוצ’יני ,ניוקי ,רביולי בטטה ורביולי גבינות (מנות הרביולי בתוספת .)₪ 8

פיצות

טוסטים

מרגריטה קלאסית 52 -

*עשויים מלחם קסטן ייחודי ומוגשים בליווי סלט אישי.

רוטב עגבניות נפוליטני וגבינת מוצרלה.
שתי תוספות לבחירה :זיתים ,עגבניות ,בצל,
פלפל ,פטריות( .תוספת פטה )₪ 6

ספיישל קופי בין 46 -

טריפל צ’יז 58 -

ביצה קשה ,גבינת מוצרלה ,חמאת שום ,עגבנייה
וזיתים מתובלים.

חלומי 46 -

גבינת מוצרלה ,גבינת פטה ופרמז’ן.

צ’ילי ים תיכונית 62 -
רוטב עגבניות נפוליטני ,גבינת מוצרלה,
גבינת עיזים ,עגבניות מיובשות ,ממרח פסטו
תוצרת בית ,שאטה חריף וזיתי קלמאטה.

הדייגים 72 -
רוטב עגבניות נפוליטני ,גבינת מוצרלה,
אנשובי ,נתחי סלמון מעושן ,טבעות בצל
סגול ופלפלים קלויים.

גבינת חלומי צרובה ,גבינת מוצרלה ,פטריות מוקפצות,
ממרח פסטו תוצרת בית ועגבנייה.

מקסיקני 44 -
גבינת צ’דר ,חמאת צ’יפוטלה ,בצל מטוגן ,עגבנייה
ופלפל קלוי .מוגש בליווי מטבל גוואקמולי.

קרוק מאדאם נורווגי 48 -
סלמון מעושן ,ביצת עין ,רוטב בשמל פטריות ,גבינת
מוצרלה ,וממרח איולי.

*שיפודי סלמון 78 -

דגים

רוטב שמנת חרדל או רוטב אסייתי לבחירה.

*דניס שלם 89 -

צלוי בתנור בשמן זית ועשבי תיבול.
*בליווי סלט אישי ומיקס הום -פרייז ושעועית מוקפצת בצ’ילי מתוק וכוסברה.

פיש בורגר 64 -
לחמניית בורגר ממולאה ברוטב טרטר ,חסה ,עגבנייה ,בצל ומלפפון כבוש .מוגש בליווי צ’יפס קלאסי או
מתובל לבחירה וסלט אישי.

פיש אנד צ’יפס 68 -
נתחי פילה דג קוד בציפוי פירורי לחם וצ’יפס בליווי רוטב טרטר.

מרק היום 38 -
מתחלף בהתאם לעונה .שאל את המלצר.

שקשוקה אדומה 46 -

ב
כ
ל
ש
עה

שתי ביצים ,עגבניות ,שום ,פלפל אדום ועשבי תיבול .מוגשת
במחבת לוהטת עם לחם הבית ,זיתים מתובלים ,עריסה וטחינה.

שקשוקה ירוקה 48 -
שתי ביצים ,תרד ,מנגולד ,עשבי תיבול ופטה מגורדת .מוגשת במחבת לוהטת עם לחם הבית ,זיתים
מתובלים ,עריסה וטחינה.

צ’יזי פרייז 42 -
צ’יפס הבית בליווי גבינת מוצרלה מגורדת ורוטב שום.

צ’יפס הבית /מתובל 38 -
צ’יזי ג’בטה 44 -
ג’בטה מחורצת ממולאה מבחר גבינות וממרח פסטו תוצרת בית ,אפויה בתנור ומוגשת עם מבחר
מטבלים משתנה.

קפה

RING HAPP
Y

משקאות חמים

שתייה קרה
משקאות קרים

ניתן לקבל את כל משקאות הקפה נטולי קפאין,
על בסיס חלב דל שומן ,על בסיס חלב סויה או
על בסיס חלב שקדים (חלב סויה או על בסיס
חלב שקדים בתוספת .)₪ 3
אספרסו קצר  /ארוך 9 -
אספרסו כפול  /כפול ארוך 12 -
מקיאטו קצר  /ארוך 11 -
מקיאטו כפול  /כפול ארוך 14 -
אפוגאטו אספרסו וכדור גלידה וניל 16 -
קון פאנה סירופ קרמל ,אספרסו קצר וקצפת 16 -
קפוצ’ינו 13/16 -
אמריקנו 12/14 -
קפה טורקי 12 -
קפה לאטה 16/18 -
לאטה בטעמים מוקה  /וניל  /שוקולד לבן  /שוקולד
מריר  /קרמל  /אגוזי לוז  /חמאאת עוגיות/
שוקולד מנטה 18/20 -
נס על חלב15/17 -

חליטות הבית יסמין דרגון  /מנטה מרוקאית  /רימונים
אוכמניות /תאווה טרופית  /פטל שוודי  /תות שמנת /
צ’אי  /אינגליש ברקפסט  /ארל גריי 15 -
חליטות ללא קפאין לימון קמומיל  /ג’ינסינג מנטה /
ונילה רוביוס 15 -
תה נענע  /לימון 12 -
צ’אי לאטה 18/20 -
צ’אי לאטה מסאלה 18/20 -

מיוחדים

WE'RE POU

תה

אייס לאטה אספרסו ,חלב קר
וקוביות קרח 16/18/20 -
אייס קפוצ’ינו אספרסו ,חלב
קר ,קוביות קרח וקצף חלב -
16/18/20
אייס אמריקנו אספרסו כפול על
קוביות קרח 14/16/18 -
אייס לאטה במבחר טעמים
מוקה  /וניל  /שוקולד לבן /
שוקולד מריר  /קרמל  /אגוזי לוז
 /חמאת עוגיות 18/20/22 -
אייס תה יסמין דרגון  /מנטה
מרוקאית  /רימונים אוכמניות
 /תאווה טרופית  /פטל
שוודי  /תות שמנת  /צ’אי /
אינגליש ברקפסט  /ארל גריי
 14/16/18אייס תה ללא קפאין לימון
קמומיל  /ג’ינסינג מנטה /
ונילה רוביוס 14/16/18 -

משקאות חמים על בסיס חלב בטעמים שוקולד בלגי /
שוקולד לבן  /שוקולד מריר  /וניל צרפתי  /אגוזי לוז  /חמאת
עוגיות  /מאצ’ה 18/20 -
סחלב בעיטור תערובת אגוזים ,קוקוס וקינמון 18/20 -
סיידר חם בתוספת פלחי תפוחים ומקל קינמון 18/20 -
(תוספת יין לסיידר )₪ 8

אלכוהול

קרלסברג 23 -
טובורג 23 -
סטלה 25 -
הייניקן 23 -
גולדסטאר 22 -
תבור ,הר  ,קברנה
סוביניון 26/90 -
תבור ,הר ,
גוורצטירמינר 26/90 -

משקאות אייס-בלנד
בסיס חלב:
ניתן לקבל את כל משקאות הקפה נטולי קפאין ,על בסיס חלב דל שומן ,על
בסיס חלב סויה או על בסיס חלב שקדים (חלב סויה או על בסיס חלב שקדים
בתוספת .)₪ 3
טעמי הקפה ,שוקולד ווניל ניתנים להכנה גם עם אבקה ללא תוספת סוכר

אייס קפה /מוקה /וניל צרפתי /אולטימטיבי מוקה /אולטימטיבי וניל 20/22/26 -
על בסיס קפה

קרמל /שוקולד לבן /שוקולד מריר 20/22/26 -
לבחירה על בסיס קפה או חלב

ריבת חלב /אגוזי לוז /שוקולד מנטה /חמאת עוגיות 22/24/28 -
לבחירה על בסיס קפה או חלב

וניל טהור /שוקולד טהור /מאצ'ה22/24/28 -
על בסיס חלב

בסיס פירות:

מנגו  /מליבו דרים (תות בננה)  /סאנרייז (תפוזים)  /בננה קרמל  /שוקולד בננה /
תפוח קינמון  /רימונים  /אננס וקוקוס 22/24/28 -

קינוחים
מבחר משתנה של עוגות -
36
סלט פירות ממגוון פירות
העונה 29 -
בראוניז 16 -
בראוניז שוקולד ואגוזי מלך

עוגת גזר אישית 14 -
אלפחורס 10 -
עוגיית תמרים ואגוזים 8 -
עוגיית שוקולד צ’יפס
(גדולה) 14 -
צלחת עוגיות הבית יחיד/
זוגי 12/20 -

משקאות קלים
קוקה-קולה  /דיאט קוקה-קולה/
קוקה-קולה זירו 12 -
ספרייט  /ספרייט זירו  /פאנטה 12 -
קינלי סודה 10 -
פיוז טי 13 -
תה קר בטעם אפרסק

נביעות +בטעמים עדינים 12 -
תפוזים  /גזר  /תפוגזר 16/18/22 -
סחוט במקום

לימונדה  /אשכולית אדומה 12/14/16 -
לימונענע גרוס 18/20/22 -
(תוספת ארק )₪ 10

רימונים  /מנגו  /בננה 18/20/22 -
בירה שחורה 14 -
סיידר הגליל צלול  /מוגז 14 -
מים מינרלים 10 -
סן פלגרינו 12/24 -

