
 
 

 שמרים                                                                      מיוחדות

 44  שוקולד בלגי                                         69            קרם שניט        

 44  ריקוטה      74                             מוס טירמיסו    

 44   חלבה                53/57           ותפס גבינה אפויה / פיר

 44   פרג      49                    פס שוקולד גנאש        

 48   נוגט                69              רולדת וניל ופטיסייר        

      69           פילו גבינת ריקוטה              

__________________________________________________________________________ 

  עוגיות                     עגולות

   36  שוקולד מושלגות               105            שוקולד עשירה )ללא גלוטן (

 36               עוגיות גרנולה                          94           עוגת גבינה פירורים   

 36   לב ריבה                           94          אסית עוגת גבינה קל

 36   ביסקוטי    119         עוגת גבינה פירות  

 36   רוקפור וזיתים    129           עוגת גבינה שוקולד לבן

 36   גאודה וחרדל    59/94      טארט קרם לימון ומרנג  

 36    אזני פיל    119              טארט פטיסייר ופירות 

 36   שוקולד ציפס    129/74   טארט אגסים בקרם שקדים

   36                                 פירות יבשים    129/74  טארט משמשים בקרם שקדים

 36   אלפחורס    129        סבלה ברטון וקרם מסקרפונה

 36    טחינה     129       סבלה ברטון פטיסייר ופירות 

 36 א סוכר (ו ) ללפיסטוק קקא        בחושות

 36   מרוקאיות    41           תפוזים 

 36  מרוקאיות ללא סוכר       41                  שיש ) שוקולד בלגי(

 36  בריאות ללא סוכר    41          תפוחים וקינמון

 36   ריבועי חלבה    41           בננה ואגוזי לוז

 36   ריבועי לוטוס           

 36    תמרים         
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 חלות         לחמים

 14   חלה     19                לחם שאור

 14 חלת צימוקים ושקדים      21      לחם דגנים מקמח מלא

 19  חלת בריוש     21   דגנים ושיפון

 19  חלת דגנים     21    אגוזים

 42  חלה חגיגית *     21  לחם סילאן ואגוזים

 * בהזמנה מראש        22      לחם אגוזים וצימוקים

 ___________________________     21   לחם זיתים

 קישים     20   70%שיפון  

 29/67/74  קיש תרד וגבינה      24   100%שיפון 

 29/67/74 קיש כרישה ובצל     20               לחם קל דגנים

 29/67/74  קיש בטטה     20   לחם קל מלא

 ____________________________     20   פומפרניקל

 דממרחים רטבים ועו                                                        18.5/37      קסטן שלם / חצי        

 22   סלט טונה     26   לחם כוסמין

 22   סלט ביצים     21  מלא 70%כפרי צרפתי 

 16   סלט קולסלאו     25  לחם גבינות ורוזמרין

 27   קרם חצילים     22   לחם כנען

 21    פסטו     11   באגט צרפתי

 21  ממרח עגבניות מיובשות     29   לחם ללא גלוטן 

 21   יתים מתובליםז     21   לחם קימל

 25  קונפיטורת אגסים      14/16         / דגנים 5לחמניות מארז 

 37  מ"ל ( 500)  שמן זית     ___________________________

 39    גרנולה         פוקצ'ות

 29   רוטב קיסר     13   פוקצ'ת שומשום

 28   רוטב וינגרט     13   פוקצ'ת רוזמרין

 22   פלפל קלוי     17   פוקצ'ת דגנים

 19   קרם טחינה     10   בייגל ירושלמי

 22   חציל קלוי     ___________________________

                                                                        פיתות

 57 גר (  500רביולי תרד  / בטטה )     8   פיתות  5מארז 

  31/27          רוטב פומודורו / אלפרדו     11  וסמיןפיתות כ 5מארז 

 44  קג ( 1בצק עלים )      16   פרנות 4מארז 

 44 מארז מקלות גאודה ) קפוא(         
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