קפה

המיוחדים שלנו

אספרסו | כפול | ₪ 11|9

ספיישל חם

קפוצ'ינו | גדול | ג‘מבו | ₪ 19|16|13

שוקו אגוזים | ₪ 18
חלב חם מוקצף עם שוקולד אגוזי לוז ,מוגש עם מיני מרשמלו.
טופי עוגיות | ₪ 18
חלב חם מוקצף עם טופי ושברי עוגיות.

מקיאטו | כפול | ₪ 11|9
קפוצ'ינו טריאסטה | כפול | ₪ 13|11
לאטה | גדול | ג‘מבו | ₪ 19|16|13
קנקן קפה פילטר | ₪ 12

סמודיס

קפה אמריקנו | גדול | ₪ 12|10

שייק פירות על בסיס חלב | סויה | תפוזים
יוגורט אננס פסיפלורה | ₪ 26
תמר בננה פקאן | ₪ 22
תות בננה קוקוס | ₪ 22

קפה שחור | גדול | ₪ 10|8
מוקהצ'ינו | ₪ 18
שוקו חם עם מנת אספרסו וקצפת
אפוגטו | ₪ 13
גלידת וניל עם שוט אספרסו משובח

מילקשייק
בלגי | ₪ 29
גלידת וניל ורוטב טופי עם אספרסו ,וופל בלגי ,קצפת,
רוטב שוקולד ובוטנים מסוכרים.
עוגיות | ₪ 26
גלידת וניל או שוקו ,שברי עוגיות וקצפת.

נטול קפאין ,חלב דל שומן,
חלב סויה | ללא תוספת מחיר

שתיה חמה

קפוא ג‘ו

תה במבחר טעמים | ₪ 8

קפוא ג'ו | גדול ₪ 20|17
קפוא ג'ו קל | גדול ₪ 20|17
קפוא ג'ו פקאן | מקופלת | עוגיות | ₪ 26
לימונענע גרוס קלאסי | ₪ 18
לימונענע גרוס עם פירות יער | ₪ 22

קלאסי שחור | ארל גריי | ירוק נענע מרוקאית
חליטות תה | ₪ 12
ג'ינג‘ר אפרסק | ירוק סנצ‘ה יפני |
ללא קפאין :פירות יער | לימונית לואיזה
סחלב חם | ₪ 18

קפה קר

סיידר תפוחים | ₪ 17

קפה קר | גדול ₪ 17|14
אמריקנו קר | גדול ₪ 14|12

צ'אי לאטה | גדול ₪ 19|16
שוקו חם | קר קטן | גדול ₪ 18|14

ליד הקפה

שתיה קרה

בראוניס | ₪ 15

קוקה קולה | דיאט קוקה קולה | קוקה קולה זירו

 5עוגיות הבית | ₪ 14

ספרייט | ספרייט זירו | פאנטה אורנג׳ | ₪ 12

 3כדורי תמרים ואגוזים | ₪ 14

סודה | ֵפ ָר ֵר ֶלּה | ₪ 10

 3כדורי שוקולד בציפוי קוקוס | ₪ 13

פיוז ₪ 12 | TEA
חליטת ויסוצקי ₪ 13 | ICE
פריגת משקה קל ענבים | ₪ 11
נביעות פלוס בטעמים עדינים | ₪ 13

תפריט

 3אלפחורס | ₪ 13

תפריט קינוחים

מבחר קינוחים ועוגות  -שאל את המלצר

נביעות מים מינרליים | ₪ 10
מאלטי בירה שחורה | ₪ 12
לימונדה | תפוזים | גדול | ₪ 15|12
מיץ גזר | גדול | ₪ 18|15

בירה
סיידר תפוחים אלכוהולי | ₪ 19
קרלסברג | טובורג רד בקבוק | ₪ 22

ניתן לקבל מים צוננים ללא עלות

| אלרגניים |
המזון המוגש בבית הקפה עלול להכיל רכיבים אלרגניים.
כל סועד הרגיש למוצר מסויים מתבקש להודיע על כך למלצר.
בית קפה אינו יכול להתחייב כי אין במזון שאריות אלרגנים
ולפיכך הסועד האלרגי עושה זאת על אחריותו בלבד.

תפריט ילדים  -שאל את המלצר

ראשונות

| ₪ 29

קובה פריך
קובה בורגול ,סלט טאבולה ולבנה מתובלת או טחינה.

לביבות בטטה
לביבות בטטה ,קרם לבנה עם עשבי תיבול וסלט ארוגולה.
חגיגת בריאות
גרגירי חומוס ,בורגול ,קינואה ,עדשים ,חמוציות ,בצל סגול ,סלרי,
פלפל חריף ,עשבי תיבול ,שמן זית ולימון על קרם לבנה מתובלת,
טחינה גולמית וזרעי צ'יה )טבעוני – ללא לבנה מתובלת(.

ארוחות בוקר

מרק היום
מרק משתנה מוגש עם לחם הבית.

מוגשות עד השעה 12:00

בוקר ג'ו זוגי | ₪ 115
שתי ביצים וסלט עשויים כבקשתך ,מוגש לצד מטבלים:
סלמון קרים ,טונה ,גבינת שמנת ,אבוקדו ולימון כבוש ,סלט חצילים,
טחינה וגרגירי חומוס ,לבנה מתובלת ופלפלים ,בולגרית עם זעתר
וזיתים מתובלים ,ממרח שוקולד ואגוזי לוז ,לחם הבית וחמאה ,קפה ומיץ.
בוקר ג'ו | ₪ 65
שתי ביצים וסלט עשויים כבקשתך ,מוגש לצד מטבלים:
טונה ,גבינת שמנת ,אבוקדו ולימון כבוש ,טחינה וגרגירי חומוס,
לבנה מתובלת ופלפלים ,בולגרית עם זעתר וזיתים מתובלים,
ממרח שוקולד ואגוזי לוז ,לחם הבית וחמאה ,קפה ומיץ.
פריטטה | תוספת ₪ 8
דולצ'ה | אומלט  3ביצים ,בטטה ,בצל ירוק ,פלפל חריף ופטריות.
יוונית | אומלט  3ביצים ,בולגרית ,זיתים ,סלסה וזעתר.
קמפניה | אומלט  3ביצים ,פטריות ,מוצרלה ובצל סגול.
בוקר ג'ו טבעוני | ₪ 65
חביתת קטניות ,סלט לבחירה ,מוגש לצד מטבלים:
אבוקדו ולימון כבוש ,טאבולה ,סלט חצילים ,טחינה וגרגירי חומוס,
פלפלים קלויים ,זיתים מתובלים ,קונפיטורת פרי ,לחם הבית ,קפה ומיץ.

שקשוקה

מוגשת עם לחם הבית ,טחינה ,לבנה מתובלת ומלפפון כבוש
קלאסית | ₪ 49
 2ביצים עשויות במחבת על רוטב עגבניות פיקנטי.
ים תיכונית | ₪ 52
 2ביצים עשויות במחבת על רוטב עגבניות פיקנטי ,גבינה בולגרית,
חצילים קלויים וזיתים.
שקשוקה טבעונית | ₪ 49
רוטב עגבניות פיקנטי ,קטניות ,נענע ופלפל קלוי.

בייגל אמריקאי

בייגל אמריקאי מסורתי לבן או מחיטה מלאה | מוגש עם זיתים
ארוחת בייגל | ₪ 41
כריך בייגל וסלט לבחירתך ,מוגש עם קפה או מיץ .סלמון | תוספת ₪ 10

בוקר אישי | ₪ 49
שתי ביצים וסלט עשויים כבקשתך  ,סלסלת לחמים ,חמאה,
ממרח שוקולד ואגוזי לוז ,קפה או מיץ ,מוגש לצד  2מטבלים לבחירה:
טונה | גבינת שמנת | גבינה בולגרית | לבנה מתובלת | פלפל קלוי |
סלט חצילים | זיתים מתובלים | טחינה | אבוקדו | קונפיטורת פרי.

חביתה | ₪ 29
חביתה ,גבינת שמנת ,עגבנייה ומלפפון.

מוזלי | ₪ 32
יוגורט ,גרנולה ,אגוזי מלך ,צ׳יה וקונפיטורת פרי.

טונה | ₪ 29
סלט טונה ,ביצה קשה ועגבנייה.

בוקר בקטנה

אבוקדו | ₪ 29
סלט אבוקדו ,ביצה קשה ועגבנייה.

קפה וחצי כריך | ₪ 35|32|29
טונה | חביתה | אבוקדו | חביתה טבעונית
ניו יורק בייגל | ₪ 32
בייגל קלוי מוגש לצד גבינת שמנת ,חמאה ,קונפיטורת פרי
או ממרח שוקולד אגוזי לוז וקפה או מיץ.

סלמון | ₪ 39
סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,מלפפון ובצל ירוק.

קראנץ‘ | ₪ 29
בייגל טוסט עם מוצרלה ,עגבנייה ,זיתים ורוטב שום.

כריכים

קפה ומאפה | ₪ 28|25|22

מוגשים עם סלט לבחירה

קרואסון חמאה | ₪ 15
מוגש עם חמאה וקונפיטורת פרי.
מאפים | ₪ 15
קרואסון שוקולד | שקדים | גבינה | קינמון | בריוש פטיסייר ושוקולד

סלמון | ₪ 49
סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,מלפפון ,בצל ירוק ,סלט ארוגולה ולימון.

בוקר ספיישל

פוקצ‘ה שקשוקה | ₪ 45
 2ביצים עשויות ברוטב עגבניות פיקנטי עם גבינה בולגרית ומוצרלה
על מצע פוקצ'ה אפויה ,מוגש עם קפה או מיץ.
סלמון קרוק | ₪ 54
סלמון מעושן 2 ,ביצי עין וגבינת שמנת מונחים על בייגל קלוי.
מוגש עם סלט לבחירה וקפה או מיץ.
בייגל בוקר | ₪ 44
 2ביצי עין וגבינת שמנת על בייגל קלוי ,מוגש עם סלט לבחירה וקפה או מיץ.
בוקר נשנוש | ₪ 39
לחם הבית 3 ,מטבלים לבחירה:
טונה | גבינת שמנת | גבינה בולגרית | לבנה מתובלת | פלפל קלוי |
סלט חצילים | זיתים מתובלים | טחינה | אבוקדו | קונפיטורת פרי |
ממרח שוקולד ואגוזי לוז .מוגש עם קפה או מיץ.

קציצות דג | ₪ 49
קציצות דג ברוטב חריימה ,לימון כבוש וכוסברה בלחמנייה ירושלמית.
חלומי | ₪ 49
שמנת /אבוקדו ,חלומי צרוב ,פלפל קלוי ,עגבנייה ורוקט.
אנטיפסטי ובולגרית | ₪ 39
ירקות קלויים ,בולגרית ,איולי ורוקט.
אבוקדו | ₪ 39
אבוקדו ,ביצה קשה ,עגבנייה ,חסה ,בצל ירוק וזיתים.
טונה | ₪ 39
סלט טונה ,ביצה קשה ,רוקט ,לימון כבוש ומלפפון כבוש.

טוסטים

מוגשים עם סלט לבחירה ומלפפון כבוש
חצילים | ₪ 46
חציל ,בולגרית ,מוצרלה ,רוטב עגבניות ופלפל חריף.
פטריות | ₪ 46
פטריות מוקפצות עם בצל ,מוצרלה ,ביצה קשה,
איולי ובזיליקום.
ים תיכוני | ₪ 46
בולגרית ,מוצרלה ,זיתים ,עגבניות ,שמן זית וזעתר.
אמריקאי | ₪ 39
מוצרלה ,עגבנייה וחמאה.

פיצה
מרגריטה | ₪ 39
רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ואורגנו.
ביאנקה | ₪ 45
רוטב שמנת ,פטריות ,מוצרלה ופרמז‘ן.
ירוקה | ₪ 45
רוטב שמנת ,תרד ,מוצרלה ,בולגרית ,שקדים ורוקט.
ספיישל | ₪ 45
רוטב עגבניות ,מוצרלה ואורגנו עם  2תוספות לבחירה:
פטריות | בולגרית | טונה | עגבניות | זיתים | בצל |
פלפל חריף | פלפל קלוי | חצילים | בטטה.

פסטות

פסטה טרייה מקמח דורום ,לבחירה:
פנה | פטוצ‘יני |
רביולי  -גבינות | בטטה | תוספת ₪ 10
רביולי אנטיפסטי | ₪ 59
רביולי גבינות | בטטה עם ירקות אנטיפסטי ,זיתים,
גבינת פרמז'ן וצ'ילי.
שמנת סלמון | ₪ 54
שבבי סלמון מעושן ,רוטב שמנת ,בצל סגול ובזיליקום.
שמנת ערמונים ובטטה | ₪ 49
ערמונים ובטטה מוקפצים עם שום ברוטב שמנת.
תרד לימון | ₪ 49
תרד ,אגוזי מלך ,גבינת פרמז׳ן ולימון ברוטב שמנת.
שמנת פטריות | ₪ 49
פטריות מוקפצות עם שום ,בצל סגול ועשבי תיבול ברוטב שמנת.

חביתה | ₪ 39
חביתה ,גבינת שמנת ,עגבנייה ,מלפפון ,ארוגולה ובצל ירוק.

בולגרו דולצ'ה | ₪ 49
בטטה ,זיתים ,עגבניות שרי ,גבינה בולגרית ,בצל סגול ,שום
ופטרוזיליה ברוטב רוזה.

חביתה טבעונית | ₪ 39
חביתת ירק טבעונית ,טחינה ,ארוגולה ,פלפל קלוי ,בטטה,
בצל סגול ובזיליקום.

עגבניות | רוזה | ₪ 45
עגבניות שרי ובצל סגול מוקפצים בשמן זית ,שום ובזיליקום.
)טבעוני פנה עגבניות(.

סלטים

כל סלט מוכן במקום ומוגש עם לחם הבית וחמאה
קטניות וערמונים | ₪ 59
עדשים ,ערמונים ,גרגרי חומוס ,אפונה ,אגוזי מלך ,בצל סגול ,עגבניות שרי ,פלפל חריף,
עשבי תיבול וקוביות בטטה בשמן זית ולימון.
חלומי פטריות | ₪ 59
גבינת חלומי ופטריות מוקפצות ברוטב טריאקי ,חסה ,עגבניות שרי ,מלפפון ,בצל סגול,
בזיליקום ,שומשום קלוי ובצל ירוק.
קינואה ופטריות | ₪ 59
בורגול וקינואה אדומה ,פטריות מוקפצות ,חמוציות קצוצות ,סלרי ,שקדים קלויים ,בצל
סגול ,טחינה גולמית ,זרעי צ'יה ,עשבי תיבול ,רוקט ,שמן זית ולימון.
טונה | ₪ 56
סלט טונה ,ביצה קשה ומלפפון כבוש על מצע ירקות טריים ברוטב שמן זית ולימון.
יווני | ₪ 49
עגבניות שרי ,מלפפון ,עגבנייה ,בצל סגול ופלפל קלוי מתובלים בשמן זית ולימון,
גבינה בולגרית ,זיתים וזעתר.
סביח | ₪ 46
ביצה קשה ,חציל קלוי ,תפו"א ,גרגרי חומוס ,לימון כבוש וטחינה על מצע סלט קצוץ
ועשבי תיבול.
סלט פטוש | ₪ 46
עגבניות שרי ,מלפפון ,עגבנייה ,גזר ,פלפל ,בצל סגול ,פלפל חריף ,רוקט,
עשבי תיבול וקרעי פוקצ'ה וזעתר קלויים ברוטב שמן זית ,לימון וסומק.

דגים

סלמון על בורגול עדשים | ₪ 79
פילה סלמון בטריאקי מוגש על מצע מג'דרה בורגול ,עדשים ועשבי תיבול,
מוגש עם סלט עגבניות חריף וטחינה.
דג וירקות ביין | ₪ 79
ירקות אנטיפסטי אפויים בתנור עם נתח פילה סלמון בסויה ויין לבן.
חריימה קציצות דגים | ₪ 65
מחבת קציצות דגים ברוטב "חריימה" פיקנטי מוגש עם טחינה ולחם הבית.
פיש & צ'יפס | ₪ 65
נתחי דג פריכים ,צ'יפס ואיולי.

תבשילי ג‘ו
קציצות כרובית וברוקולי | ₪ 55
קציצות פריכות של כרובית וברוקולי מונחות על מצע של מג‘דרה מבורגול
ועדשים שחורות מוגש לצד סלט עגבניות חריף וטחינה.
מחבת ירקות | ₪ 49
ירקות מוקפצים ברוטב טריאקי על מצע בורגול ושקדים קלויים.
סלמון | תוספת ₪ 10
גראטן תפו"א | ₪ 49
תפו"א ,בטטה ופטריות אפויים ברוטב שמנת ,מוקרמים בגבינת חלומי ומוצרלה.

