
כרי� �לט טונה עשיר....................34 ש“ח
עם ירקות חיים

כרי� גבינה צפתית......................34 ש“ח
עם ירקות קלויים וממרח פסטו

כרי� חביתת ירק.........................34 ש“ח
עם פרוסות עגבנייה

כרי� �למו�..............................38 ש“ח
עם גבינת שמנת ובצל סגול


טו�טי

כריכי לח
 דגני
 ממולאי
 בכל טוב

�לט יווני...............................45 ש“ח
 עגבניות ומלפפונים, טבעות בצל טרי, זיתים שחורים, עלי זעתר,

 גבינה בולגרית, שמן זית ולימון

 �לט הבו�ת�............................49 ש“ח
רוקפור, גבינת  בתוספת  ירוקים,  עלים  מצע  על  העונה   פירות 

קוביות בטטה ותערובת אגוזים

 �לט כל טוב השדה.....................59 ש“ח
סגול בצל  תבלין,  עלי  קצוצה,  גמבה  ירוקות,  עדשים   בורגול, 

פטה גבינה  קוביות  ולימון,  זית  שמן  בתיבול  שום   וקורטוב 

מפוזרות מעל

�לט העמק.............................62 ש“ח
ירוקה, פטריות, עגבניות שרי, שקדים קלויים, ברוטב  שעועית 

מתקתק-חריף

�לט מדגה..............................59 ש“ח
צנונית, בצל ירוק/סגול , גמבה, מלפפון , סלרי וטונה

�לט חלומי..............................59 ש“ח
חסה, עגבניות שרי, מלפפון, בצל סגול, גבינת חלומי מטוגנת

�לט ישראלי.............................45 ש“ח
סלט קצוץ צבעוני מלא בירקות טריים

ח
 וטרי מהמטבח שלנו

�לט טרי- עכשיו חתכנו...
  בוקר מיי�די
.............יחיד 60/זוגי 110 ש“ח
הבית, לחם  ירקות,  סלט  ביצים,  משתי   עין/מקושקשת/חביתה 

 טחינה אורגנית, זיתים, מבחר גבינות, חמאה, ריבה ביתית, ממרח

זיתים, ממרח פלפלים, כוס מיץ טבעי, משקה חם

בוקר מטע.............................33 ש“ח
יוגורט, פירות טריים, גרנולה וסילאן

בוקר מתנדבי
.........................42 ש“ח
תוספות חם,  טבעי/משקה  מיץ  כוס  בירקות,  מלווה   טוסט 

לבחירה: כלול- עגבניה, בצל, זיתים

 בתוספת 3 ש“ח- פטריות, טונה. בולגרית 

בוקר גד“ש..............יחיד 52/זוגי 100 ש“ח
טחינה ישראלי,  סלט  ביתי,  ברוטב  ביצים  משתי   שקשוקה 

אורגנית, לחם הבית, חמאה, זיתים, כוס מיץ טבעי/משקה חם

בוקר רפת................יחיד 66/זוגי 120 ש“ח
 אומלט גבינה צהובה או בולגרית, צלחת גבינות, סלט יווני, לחם

הבית, חמאה, כוס מיץ טבעי, משקה חם

בוקר חברות..............יחיד 66/זוגי 120 ש“ח
צלוחית מלאה,  מחיטה  לחם  טורטיה,  סיגר/  בעלה   חביתה 

פירות עם  יוגורט  זיתים,  ממרח  אורגנית,  טחינה  הבית,   גבינות 

וגרנולה, סלט עלים, כוס מיץ טבעי, משקה חם

ארוחות בוקר

  טו�ט יווני..............................39 ש“ח
בולגרית, בצל סגול, זיתים, זעתר ושמן זית

טו�ט צפתית...........................39 ש“ח
רוטב פסטו, צפתית וירקות קלויים

טו�ט קלא�י............................39 ש“ח
גבינה צהובה עם תוספות לבחירה: בצל, זיתים, עגבניה, פטריות

טו�ט �למו�............................45 ש“ח
ממרח עגבניות, גבינת שמנת, סלמון מעושן, בצל סגול

בתוספת תשלום: טונה, בולגרית 3 ש“ח

מרק הבית.............................30 ש“ח
מוגש בליווי לחם, חמאה וקרוטונים

קיש אישי...............................49 ש“ח
מוגש בתוספת סלט אישי

רביולי.................................57 ש“ח
 במילויים שונים ברוטב שמנת/ שמנת פטריות/ עגבניות/ שמן

זית ופסטו/ שמנת פסטו

פ�טה.................................49 ש“ח
 פסטה טרייה ברוטב שמנת/ שמנת פטריות/ עגבניות/ שמן זית

ופסטו/ שמנת פסטו

תפוחי אדמה מוקרמי
...................54 ש“ח
תפוחי אדמה מוקרמים ברוטב שמנת פטריות/שמנת פסטו

ארוחת ילדי
............................39 ש“ח
פיצה, גרעיני תירס, ירקות חתוכים, ברד קטן



ופל בלגי.................יחיד 25/זוגי 40 ש“ח
מוגש בתוספת גלידה, מבחר רטבים ופירות טריים

פאי...................................39 ש“ח
מבחר פאים אישיים. מוגש עם גלידה

�לט פירות..............................20 ש“ח
ליד הקפה...

עוגיות..............................3 ש“ח ליח‘
בראוניז............................4 ש“ח ליח’
מקרוני
.............................5 ש“ח ליח‘
אלפחור�............................4 ש“ח ליח’
כדור גלידה.............................10 ש“ח

גרניטה פקא�............................21 ש“ח
חליטת תה קר/ח
 יזרעאל................15 ש“ח
פרישייק.................................24 ש“ח

מפירות קפואים על בסיס חלב/מים/ מיץ תפוזים

  תוספת 3 ₪ : חלב סויה / יוגורט / פקאן

מילקשייק................................26 ש“ח
במבחר טעמים

קפה ברד................................12 ש“ח
בירה...................................23 ש“ח

כו� לימונדה/אשכולית אדומה/תפוזי
...14 ש“ח
קנק� לימונדה/ אשכולית אדומה...........20 ש“ח
קולה/ �פרייט/ פיוזטי/ דיאט.........12 ש“ח
 מי� טבעי בבקבוק.......................14 ש“ח
קפה קר (קפוצ‘ינו/אמריקנו).............15 ש“ח
�ודה.....................................10 ש“ח

א�פר�ו קצר/ארו�........................9 ש“ח
קפוצ‘ינו....................גדול 15/קט� 13 ש“ח
שוקו.....................................15 ש“ח
 קנק� תה צמחי
 מהגינה...................15 ש“ח
   �יידר ח
..................................15 ש“ח


�פיישלי

שתיה קרה


קינוחי
שתיה חמה

כשר בהשגחת הרב המקומי
הרב אחיה אמיתי


