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הערותאריזהמחירמוצר/תבשיל

מוצרים ארוזים בצנצנות ובקבוקים

כל הריבות עם סוכרריבות  

3030מבחר של 50 סוגים

ריבות עם אלכוהול

 30 צנצנת 30 צנצנתאתרוגים ומירבל

3030תות שדה שוקולד וויסקי

3030תפוז שוקולד וויסקי

3030תות שדה שוקולד וודקה

3030יין משמש וקטמביולה

קארדים - ריבה על בסיס פרי חמאה וביצים

30 צנצנת30 צנצנתקארד לימון

3030קארד תפוזים

3030קארד משמש וברנדי

3030קארד פסיפלורה

3030קארד לימון וליים

 ממרחים 

30 צנצנת30 צנצנתפסטו – אורגנו ואגוזי מלך

3030פסטו – זעטר ופיסטוק

3030פסטו – בזיליקום וצנובר

3030ממרח לימונים כבושים

3030פסטו - אדום

3030טפינדה – זיתים ושקדים

3535צימוקי זיתים אורגנים בשמן זית מתובל

3030זיתים אורגניים ביין אדום

רטבים

30   בקבוק30   בקבוקרוטב ויניגרט בלסמי

3030רוטב סלט לימוני

3030רוטב ויניגרט תפוז

2525מרינדה מעושנת



3030רוטב ג׳ינג׳ר ופטל

3030רוטב סויה חמוץ מתוק

3030רוטב להקפצה

2525חומץ פטל

80 ₪ לליטר80 ₪ לליטררוטב תאילנדי קוקוס

60 ₪ לליטר60 ₪ לליטררוטב עגבניות טריות

30 צנצנת30 צנצנתצ'טני משמש וצ'ילי

3030מנגו צ'טני

3030חזרת מקסימום

3030חזרת חריפה

אוכל מוכן 
לא כל המוצרים יוכנו כל שבוע נא לבדוק 

טלפונית

כל המוצרים המסומנים ב * הם ללא גלוטן

ניתן להזמין את רוב המנות גם ללא לקטוז

100 גרם17פטה כבד עוף וברנדי*

100 גרם17פטה אגוזים ומקדמיה* (טבעוני)

רולדה35 מאפה כבד וריבת תאנים

100 גרם7.50סלטים  

סלק קולורבי ותפוח*

כרוב ואפונת גינה צנובר ואגוזי מלך רוטב ויניגרט 
לימון*

סלט כרוב וגזר -רוטב ניו יורק דלי*

שעועית ירוקה ופטריות מוקפץ (ניתן להגיש 
חם)*

קינואה ועשבי תיבול*

בורגול קינואה ועשבי תיבול

חצילים בנענע*

טחינת בזיליקום ירוק*

מטבל פלפלים אפויים*

תפוחי אדמה וירקות ברוטב איולי שומי*
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מרקים

לפחות שניים מהמבחר כל שבוע

בחגים או בהזמנה ליטר35מרק עוף צח וירקות*
מיוחדת

ליטר35מרק שורשים* (טבעוני)

ליטר35מרק אפונה מעושן* (טבעוני)

בהזמנה מיוחדתליטר60ביסק פטריות עשיר* (טבעוני)

ליטר35מרק כתום * (טבעוני)

ליטר35מרק עגבניות עם בצקניות

10כוס מרק

מנות עיקריות בשריות ודגים

100 גרם11קציצות עוף והודו עם רוטב עגבניות טריות*

100 גרם16פרגיות ברוטב סילאן וג׳ינג׳ר*

פשטידת רועים- בשר בקר וכבש ירקות ברוטב 
עשיר עם פירה תפ״א ובטטה*

תבנית 1 135
ק״ג

100 גרם12נתחי חזה עוף ברוטב לימון ליים*

100 גרם13קדירת עוף ושזיפים*

צלי חזה הודו ממולא בבשר הודו אדום וצנוברים 
עם עשבי תיבול*

בחגים או בהזמנה 100 גרם17.5
מיוחדת

ביפ בורגיניון- קדירת בקר וירקות שורש ביין 
אדום וטימין*

100 גרם15

100 גרם20בריסקט - פרוסות חזה בקר ברוטב שמנת פלפל *

100 גרם29.90רוסטביפ - סינטה בציפוי חרדלים ושום*

בחגים או בהזמנה 100גרם29.90רוסטטלה - צלוי ברוטב שום ורוזמרין*
מיוחדת

בחגים או בהזמנה קילו200כתף כבש ברוטב דבש שום וטימין*
מיוחדת

בחודשי החורףקילו100חמין קומפלט ( חמין ,חזרת ושני סלטים)*

בחודשי החורףקילו100חמין ללא גלוטן  בהזמנה מיוחדת

100 גרם16.50לברק בנוסח תאי*

100 גרם13.5נתחי סלמון טריאקי *

100 גרם18פילה סלמון בלסמי *
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קציצה 17גפילטה פיש*
(120 גרם)

בחגים או בהזמנה 
מיוחדת

מנות עיקריות צמחוניות *+ללא גלוטן

יחידה65קישים משפחתיים :

קיש כרישה עגבניות וגבינת עיזים* 

קיש מנגולד וגבינת פטה* 

קיש פטריות יער ותערובת גבינות*

קיש בטטה וגבינות בקר* 

קיש ברוקולי עם גבינות גאודה .*

קיש תערובת בצלים*

רולדה35מאפה תרד וגאודה

רולדה35מאפה פטריות וקממבר

רולדה35מאפה כרישה וגבינת שמנת עיזים

100 גרם8.00כרובית אפויה ברוטב בשמל

מנות עיקריות טבעוניות

100 גרם10לביבות:

כרישה וקינואה*

דלעת וערמונים*

חצילים ושום אפוי*

חציל ממולא בתערובת קטניות רוטב טחינה* 
(טבעוני)

יחידה40

מאפה אגוזים ועגבניות (nutloaf ) תערובת 
אגוזים עשבי תיבול ועגבניות בתיבול ארומטי - 

אפוי בתנור*

תבנית 100
אינגליש

בחגים או בהזמנה 
מיוחדת

בינבורגר- 7 סוגי שעועית מונבטת ,עשבי תיבול 
ותבלינים*

100 גרם12

100 גרם13תבשיל ירקות וצ׳ילי*

בחודשי החורףקילו80חמין  צמחוני/טבעוני * כולל סלטים וחזרת
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תוספות חמות - טבעוני

100 גרם6.50מג׳דרה - אורז מלא ועדשים שחורות* (טבעוני)

100 גרם7.0רטטוי*

תבנית 1 70מאפה אורז פרסי*
ק״ג

תפוחי אדמה וירקות שורש בשמן זית שום 
ורוזמרין*

100 גרם4.40

100 גרם6.00אורז מלא וקינואה*

תבנית 1 50תפוחי אדמה גרטין שמן זית וסויה*
ק״ג

100 גרם7.00כוסמת מבושלת בניחוח תפוז ופטריות*

השולחן ההודי

100 גרם12עוף ביריאני*

100 גרם8חצילים בקארי עגבניות* (טבעוני)

100 גרם8במיה וקישואים בקארי קוקוס

100 גרם7ראיטה (יוגורט וקארד עם ירקות)

100 גרם6אורז לימון בסמטי

100 גרם6אלו גובי מסאלה (תפ״א וכרובית)

קינוחים ללא גלוטן

תבנית 38עוגת דבש (פרווה) *
אינגליש

בחגים או בהזמנה 
מיוחדת

תבנית 40עוגת דבש (חלבית)*
אינגליש

חציל ממולא בתערובת 
קטניות רוטב טחינה* 

(טבעוני)

תבנית 35עוגת גזר ואגוזים*
אינגליש

אישי15סופלה שוקולד אישי *(ניתן להזמין גם ללא לקטוז)

תבנית 64.90עוגת שוקולד בלגי*
אינגליש

תבנית 55עוגת גבינה אפויה ושוקולד*
אינגליש

תבנית 55עוגת גבינה אפויה ולימון*
אינגליש
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תבנית 49עוגת תפוזים ושקדים*
אינגליש

1/2 ליטר24סורבה פירות*

1/2 ליטר34.90גלידת טחינה (טבעונית)*

1/2 ליטר24גלידת פירות טבעונית ללא סוכר*

תבנית55בראוניז טבעוני ללא סוכר*

קינוחים עם גלוטן 

תבנית 35עוגת דבש (פרווה) 
אינגליש

תבנית 38עוגת דבש (חלבית)
אינגליש

תבנית 45עוגת בננה
אינגליש

תבנית 39.90קרמבל פירות
אינגליש

תבנית 44.90קרמבל פירות טבעוני
אינגליש

תבנית 44.90טורט פרג ושוקולד
אינגליש

שמנת אנגלית בהזמנה 9 ליחידהסקונס
מראש

בקבוק 250 35ליקרים מהמבחר שלנו
מ״ל 
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