
 

 

 

 מנות ראשונות –פתח דבר 
 גבינה כחולה, גבינה בשלה, גבינות קשות מקומיות, – צלחת גבינות ופרי –לגעת ברוח 

 49טימין, דבש, פלפל שחור ופרי העונה בתוספת טוסטונים מלחם מחמצת מלא.....

 כדור גבינת מוצרלה רכה ממולא בגבינת שמנת בליווי עגבניות, זיתים,  ––בוראטה 

 53בצל סגול ממרח עשבים, עלים, סירופ בלסמי  ופלפל שחור גרוס בתוספת טוסטונים .....

 קרם אפונה צהובה ובצל, שמן זית,  – יוונית פאבה –בביתו במדבר 

 41פלפל שחור טרי, בצל סגול, זיתים ופלפל חריף..

 32לצד טוסטונים.....בטחינה עם גרגירי חומוס, שמן זית, סלסה פיקנטית ועשבים, מוגש   חציל

 33.....מרק היום בתוספת לחמניית דגנים

 8לחם ללא גלוטן...../   תוספת לחם

 

 חם מהתנור

 25עם עלי טימין טריים ושני מטבלי הבית..... – שמן זית ומלח אטלנטי פוקצ'ה

 39טימין, דבש, אגוזים, פלפל שחור ועלים טריים.  – אגסים וגבינה כחולה פוקצ'ה –אלול בעין כרם 

 39:  עגבניות שרי מיובשות, קרעי גבינת מוצרלה טרייה, עלי בזיליקום ונגיעה של בלסמי   ..... פוקצ'ה מוצרלה

 49.....מתנור אבן ברוטב עגבניות טרי ומוצרלה פיצה  מרגריטה 

 53סלסה ורדה, תרד טרי, קונפי של עגבניות, שום, בצלים, זיתים. מוצרלה וביצה עלומה ..... – פיצה שוק

 56......רוטב שכולו גבינות, פטריות טריות ומעליהן פרמזן, מוצרלה וממרח כמהין –פיצה ביאנקה פטריות 

 

 שקשוקה -מלכת היופי של ירושלים  

 וסלט עלים ירוקים, עגבניות שרי, מלפפון וגזר ברוטב הביתהשקשוקות שלנו מוגשות עם לחמניית דגנים 

 ₪ 8אפשר לשדרג את הלחם לפוקצ'ה שמן זית ומלח אטלנטי בתוספת של 

 54שקשוקה קלאסית .....

 59רוטב עגבניות, קרעי מוצרלה טרייה וסלסלה ורדה ... –שקשוקה איטלקית 

 59רוטב עגבניות, קרעי חציל, גבינת פטה מפוררת וזיתי קלמטה  ...  –שקשוקה ים תיכונית 

 דיל היום:

 68ת שמן זית ובלסמי..'שקשוקה עם ממרחי הבית, סלסה ורדה, קרם חציל וטחינה לצד פוקצ



 8תוספת לחם  / לחם ללא גלוטן.....

 בערוגת הגינה: סלטים

 ניתן לקבל לחמניית דגנים

 חתוכים גס יחד עם בצל סגול וזיתי קלמטה  עגבניות בשלות ומלפפוניםסלט   -זורבה היווני 
 45עם קוביות גבינת פטה טרייה, שמן זית, מיץ לימון וזעתר.....

 בצל סגול,  שמן זית, חומץ בלסמי, זיתי קלמטה קרעי מוצרלה רכה,   - סלט עגבניות ומוצרלה -גינת בר 
 52עלים ירוקים וסירופ בלסמי.....

 תפוחים, אגסים, עלים ירוקים ובצל סגול, מעורבבים עם גבינת רוקפור, סלט המאהב ... 
 49ברוטב ווינגרייט פסיפלורה... פקאנים מסוכרים

 טחינה, בצל סגול, שקדים פרוסים, עלים ירוקים, – סלט סלק צלוי וגבינה בשלהבגן מוקסם  

 55...נגיעות של גבינת סנט מור ושפריץ של ֶרֶכז רימונים..

 ...מומלץ!!הקיסר האחרון 
 59עלים ירוקים, בצל סגול, צנוניות, גזר, ביצה עלומה, קרוטונים, גבינת פרמזן, רוטב קיסר.....

 56עם שקדים וחמוציות, קוביות תפוחים, עשבי תיבול על מצע של יוגורט וטחינה גולמית מעל...סלט קינואה 

 8תוספת לחם  / לחם ללא גלוטן.....

 
 באהבה מאיטליה

 56...ברוטב חמאה לימונית, סלסה ורדה, שמנת ופרמזןרביולי בטטה 

 56....ברוטב חמאת מרווה וערמונים מוקפציםרביולי גבינות 

 56בקונפי עגבניות, שום , בזיליקום וזיתים בציר ירקות ונגיעת שמנת... ניוקי תפוחי אדמה

 59פלפל שחור גרוס.....פסטה עטופה בגבינה איטלקית מיושנת ו -סעודה עם המלכה 

 כיסוני פסטה ממולאים, קונפי של עגבניות, שום, בצלים וזיתים עם נגיעת שמנת,  –קפלטי תרד וריקוטה 
 59ציר ירקות  וסלסה ורדה.....

 59ניוקי סלק בעבודת יד ממולא גבינות ופיסטוקים ברוטב שמנת, פרמזן ועלי תרד  טריים... -דני  האדום 

 
 העלילה

 פטריות ומחית כמהין, טימין, פלפל שחור גרוס,  –פולנטה של תירס מתוק  -יחסים מסוכנים 
 64ביצה עלומה וגילופי גבינת מנצ'גו.....

 תבשיל של בצלי שאלוט, פטריות, שום, גזר, נגיעה של מחית כמהין ויין  -טריות בורגיניוןפ 
 63אדום על חמאה וגבינת סנט מור....

 93ברוטב של שמנת חרדל, על ירקות ירוקים וניוקי תפוחי אדמה.... –סלמון בתנור אבן פילה  –דג הזהב 

 104עם רוטב של שמנת ושקדים, על ירקות ירוקים ואורז בר פראי.....  -שלםפורל  –הזקן והים 

 8לחם ללא גלוטן...../  תוספת לחם

 42מנת ילדים... 

 צלוחית עגבניות ומלפפונים          פיצה אישית עם תוספת / פסטה ברוטב עגבניות



 כדור גלידה        מיץ תפוזים  / לימונדה

 

 שתיה וקינוחים

 קרים

 19/  15– תפוזים / לימונדה / אשכוליות אדומות

 20/  16 – סחוט במקום –מיץ גזר / תפוח / ג'ינג'ר / סלק 

 13  -טוניק  / קולה / דיאט / זירו / ספרייט / זירו

 18/   10 –  מים מינרליים

 26/  15  -קטן / גדול  – פררלה )מים מוגזים(

 25 -בננה/תות/תמר/אננס/מנגו  – שייק פירות )מים/חלב/תפוזים(

 19 – לימונענע גרוס

 25 \18/ קפה קר עם גלידה וקצפת קפה קר

 25אייס קפה פקאן  ... 19 –מוכן במקום מתמצית אספרסו  –אייס קפה 

 16 –מוכן במקום  – תה קר

 25 -מוכנה במקום עם פירות טריים וקרח גרוס  – ריה קרהסנג

 28 -וניל/שוקו/קרם עוגיות/מתחלף  – מילק שייק בן & ג'ריז

 

 חמים

 13/  11 -קצר / ארוך  – אספרסו / כפול

 12/  14 -קצר / ארוך  –מקיאטו 

 13 -תה/אמריקנו/נס קפה/קפה שחור/קורטאדו 

 21 -ניל אספרסו כפול עם כדור גלידת ו –אפוגטו 

 14/  16 -קטן / גדול  –קפה הפוך 

 16 -נס על חלב 

 19/  17 -משוקולד חלב משובח   -שוקו / שוקצפת 

 20/  18 -משוקולד חלב משובח בתוספת קצפת   -מוקה / מוקצפת 

 18 -ג'ינג'ר למון, דבש, מקל קינמון ונענע 

 20 -חליטות אורגניות מהארץ, מוגש בקנקן.  שאל את המלצר   -חליטת "שלוותי" 

 

 למשקאות בלבד  ₪ 7תוספת כדור גלידה  ₪ 4תוספת קצפת 

 / שקדים ניתן לקבל את כל המשקאות עם חלב דל / סויה



 

 

 ינים בלבדלמב ...הכבדים

 26 -שוקו חם משוקולד משובח, מרשמלו ואמרטו )ליקר שקדים(  – צוללת

 26 –חלב מוקצף, אייריש קרים, ריבת חלב וקצפת  –דולסה דה לצ'ה 

 23/  19 ריבת חלב ובננות )מוגש בעונה(  - סחלב / סחלב סיני 

 20  -צ'אי עגנון 

 25/  18 – עם ברנדי / רום / ויסקי / ייןסיידר חם / סיידר אלכוהולי 

(V)  24 -ממרח לוטוס וחלב מוקצף, לצד עוגית לוטוס  –משקה לוטוס 

 25 -סנגרייה חמה 

 26 -וויסקי  אועם צ'ייסר אייריש קרים  –קפה אייריש 

 

 אחרית דבר: הקינוח

 42 - צ'ארלי בממלכת השוקולד
 לצד גלידת ווניל בן וג'ריס עוגת עמוסה בשוקולד בלגי 

* 

 37 –  בציפוי שמנת מתוקה חמאהעוגת גבינה אפויה ניו יורקית, על מצע עוגיות 
* 

 פאי עפרי

 37 -פס של עוגת שוקולד פאדג', קרם נוטלה, קרמל מלוח, וקרם שוקולד מריר עם גבישי זהב 

* 

(SF) עץ הדעת 

 ללא תוספת סוכר– תפוחים בשילוב קינמון וצימוקים פאי

 39 –ואם סוכר לא מפחיד אתכם, קבלו גם גלידת ווניל של בן וג'ריס

* 

  נבופאי 
 39  -לצד גלידת ווניל בן וג'ריס קראק פאי ממכר של שיבולת שועל, מילוי עשיר בחמאה וקרמל

 

 זהבה ושלושת הדובים

 29 -כדורים )וניל / שוקו / קרם עוגיות / מתחלף(  3  –גלידת בן & ג'ריז 

 37...קינוח היום משתנה

 ₪ 7תוספת כדור גלידה  ₪ 4תוספת קצפת 



 וחלב במוצרים.ייתכנו שאריות גלוטן 

 שקדים/  ניתן לקבל את כל המשקאות עם חלב דל / סויה

 המחירים אינם כוללים שירות, תודה.


