
תפריט מגשי אירוח

סלטים
מגש ירקות חתוכים

עגבניות שרי, פלפלים, מלפפונים, גזר, צנונית .................................................................................................. 168

אנטיפסטי
ירקות העונה קלויים בתנור: כרובית, דלעת, פלפלים, עגבניה, קישוא, בטטה, בצל סגול .................................................... 249

סלט עלים
לבבות קיסר, סלנובה, ארוגולה, תפוח סמיט, תמרים, אגוזי לוז, קליפות פרמז׳ן וקינמון ...................................................... 235

סלט ירקות
אייסברג, ארוגולה, פטרוזיליה, שרי אדום, מלפפון, גמבה צהובה, סלרי, בצל סגול, זיתי קלמטה,                             

248  ......................................... גלוטן  וזרעי אג׳ואן קלויים עם קרעי לחם כוסמין/ ללא  שומשום קלוי, פטה שקדים תוצרת בית 

סלט קינואה לבנה
עדשים מונבטות, חילבה מונבטת, בטטה צלויה מעוכה, בצל סגול, מיקס עשבים,                           

גרעיני דלעת, אגוז מלך וויניגרט חרדל ושום .................................................................................................... 264

סלט סובה
אטריות כוסמת, כרובית, קייל, ארוגולה, בצל ירוק, כוסברה, קרמבל שקדים פיקנטי בקרם קשיו ........................................... 334

סלט תפוחי אדמה במיונז וקרקרים                    
מוגש ב12 כוסות אישיות לצד קרקרים כוסמין תוצרת בית .................................................................................... 186

סלט ״ביצים״                   
מוגש ב12 כוסות אישיות לצד קרקרים כוסמין תוצרת בית .................................................................................... 196

כריכונים
• לחמניית ביס כוסמין/ לחם ללא גלוטן )25₪+(

12 יחידות

מקושקשת טופו
איולי חמניות, עגבניה, מלפפון, ארוגולה ומלפפון חמוץ ........................................................................................ 254

פטה
שמנת קשיו עם זיתים, פטה שקדים, קישוא צלוי וארגולה ....................................................................................... 234

קפרזה
מוצרלה קשיו, עגבניה, בזיליקום ופסטו ......................................................................................................... 228

״ביצה״ וחציל
סלט ״ביצים״, חציל ועגבניה צלויים, בצל סגול, מלפפון, ארוגולה, איולי חמניות, צ׳אטני כוסברה  ......................................... 234



מלוחים
גבינות וקרקרים/ לחם

5 גבינות לבחירה, זיתים ירוקים וקרקרים כוסמין תוצרת בית/ לחם פרוס
244  .................................................. מוצרלה   פטה/  לאבנה/  תיבול/  עשבי  שמנת  זיתים/  שמנת  חלקה/  שמנת  פקאן/  ברי 

ממרחים ולחם
לחם הבית ו5 ממרחים לבחירה

221  ......................................... חמאה  בסגנון  ממרח  טבעית/  לוז  חמאת  ״ביצים״/  סלט  גבינות/  טחינה/  איולי/  ירוק/  צ׳אטני 

לזניה )ניתן לקבל ללא גלוטן(
249  ................................................................... וטימין  רויאל קשיו, תרד, חציל, מוצרלה  רוטב עגבניות, קרם  לזניה,  דפי 

קישים
• מקמח כוסמין

18 יחידות

מיני קיש פטריות
בצק פריך במילוי פטריות, קרם רויאל, מוצרלה קשיו ופטה שקדים ........................................................................... 249

מיני קיש בצל/ כרישה
249  ........................................................................... שקדים  ופטה  קשיו  מוצרלה  רויאל,  קרם  בצל,  במילוי  פריך  בצק 

מיני קיש בטטה
בצק פריך במילוי בטטה, קרם רויאל, מוצרלה קשיו ופטה שקדים ........................................................................... 249

מיני קיש מיקס )6 מכל סוג(
בצק פריך במילוי פטריות/ בטטה/ כרישה, קרם רויאל, מוצרלה קשיו ופטה שקדים ......................................................... 249

פירות
מגש פירות חתוכים ............................................................................................................................... 256

פירות יבשים ואגוזים
262  .................................................................................. גוג׳י  ותותי  אוכמניות  צימוקים,  פקאן,  קשיו,  שקדים,  מיקס 

קינוחים בכוסות
12 יחידות

טירמיסו
294  ................................................................................................................... ומוס קוקוס  מוס שוקולד קפה 

גבינה פירורים
220  ...................................................................................................... פירורים  גבינה  בסגנון  וקוקוס  קשיו  עוגת 

מוזלי
גרנולה כוסמת עשירה, יוגורט קשיו ופירות העונה .............................................................................................. 224



עוגות פס
גבינה פירורים/ ללא רכיבי חיטה

עוגה על בסיס קשיו בסגנון גבינה פירורים ................................................................................................... 89/84

פאדג׳ שוקולד/ ללא רכיבי חיטה
56/48  ..................................................................................................... עוגת שוקולד עם קרם שוקולד לוז מעל 

שוקולד פיסטוק raw )ללא סוכר ורכיבי חיטה(
קראסט של פיסטוק, שקדים, תמרים ואבקת קקאו, מוס פיסטוק וקרם שוקולד קוקוס ...................................................... 95

טירמיסו raw )ללא סוכר ורכיבי חיטה(
עוגת תמרים ושקדים, מעליה מוס שוקולד-קפה ומוס קוקוס .................................................................................. 105

עוגה בחושה
וניל קינמון | קראמבל תפוחים ...................................................................................................................... 39

מתוקים
38  .................................................................................................................... צ׳יפס  שוקולד  עוגיות  מארז 

36  ........................................................................................................................... ״חמאה״  עוגיות  מארז 

מארז עוגיות קקאו )מתאים לנמנעים מחיטה( .................................................................................................... 36

32  .............................................................................................................................. גרנולה  עוגיות  מארז 

174  ............................................................................................................................... עוגיות  מיקס  מגש 

טראפלס
115 ............................................................................. 70%, ללא סוכר  60 יחידות, על בסיס קקאו, אגוזי לוז ושוקולד 

משקאות
מחיר ליחידה

קמבוצ׳ה
24  .......... וקוקוס  ירוק  ולימון/ אננס אפרסק/ פטל/ תה  ג׳ינג׳ר 

11  ......................................................... פלגרינו  סן 

14  .......................................................... בנדטו  סן 

בירה בקס .......................................................... 18

24  ........................................... כפרה  אחוז  שש  בירה 

22  ...................................................... מון  בלו  בירה 

24  ............................................... אואזיס  נגב  בירה 

24  ......................................... גלוטן  ללא  ברודוג-  בירה 

98  .................... אסף(  )יקב  בלאן  סוביניון  סוביניון/  קברנה 

4 עונות פינוטאז׳ )יקב אסף( ..................................... 119

114  ........................................... שנין בלאן )יקב אסף( 

102  ..................................... אסף(  )יקב  זינפלד  רוזה 

מחיר ל10 יחידות

140  .............................................. טרי  סחוט  תפוזים 

140  .................................... קרות  טבעיות  חליטות 

160  .............................. סגולה  לימונדה  תפוגזר/  גזר/ 

מיץ שורשים
210  ................................ ג׳ינג׳ר  מאקה,  תפוח,  גזר, 

אנטי דלקתי
210  ..................... המפ  שמן  כורכום,  ג׳ינג׳ר,  תפוז,  גזר, 

ירוק מנקה
210  ...................... אלוורה  תפוח,  לימון,  כלורלה,  נענע, 

צ׳אי מסאלה
210  ........... וניל  חלב אורז שקדים, ספירולינה כחולה, קינמון, 

שוקו לאטה
חלב שיבולת שועל, קקאו, מאקה, וניל, מייפל וחמאת לוז .... 260

חלב כחול
260  ........... וניל  חלב אורז שקדים, ספירולינה כחולה, קינמון, 


