
עגולות 

94 שוקולד עשירה 

94 עוגת גבינה פירורים 

94 עוגת גבינה קלאסית  

119 עוגת גבינה ופירות 

79 טארט שוקולד 

84 טארט לימון 

*בהזמנה מראש  

טארטים 

59 טארט קרם לימון ומרנג 

59 טארט שוקולד 

59 טארט אגוזים 

קינוחים 

34 כדורי שוקולד 

36 בראוניז/בראוניז אגוזים 

41 פחזניות וקרמל 

39 קרמבו 

קינוחים אישיים 

19 טירמיסו 

19 סופלה שוקולד 

קינוחים משפחתיים 

מוס גבינה ופירות יער  158

טירמיסו  158

*בהזמנה מראש 

גלידה תוצרת בית

כדור גלידה 16 | שני כדורים 21

חצי קילו 44 | קילו 88

טעמים: פיסטוק | שוקולד | אגוזים

וניל | פררו רושה | סורבה תות | סורבה 

קוקוס | סורבה מנגו | סורבה פסיפלורה

להזמנות: 03-6329070 או: 03-6321793-4 | שלוחה 2
דרך החורש 4, קרית סביונים יהוד

עוגיות 

36 שוקולד מושלגות 

36 אצבעות שקדים )פלורנטין( 

36 עוגיות גרנולה 

לב ריבה 

ביסקוטי 

רוקפור וזיתים 

אזני פיל 

39 

36 

36 

36 

37 שוקולד צ'יפס 

38 פירות יבשים )פנפורטה( 

37 אלפחורס 

36 טחינה 

36 פיסטוק קקאו ללא תוספת סוכר 

19 מרוקאיות/מרוקאיות ללא תוספת סוכר 

עוגיות בריאות ללא תוספת סוכר 

ריבועי חלבה 

ריבועי לוטוס  

תמרים 

36 

37 

37 

34 

19 נשיקות  

26 קרקרים כוסמין ודגנים  

קרקרים כוסמין ושומשום  26

מיוחדות

69 קרם שניט 

74 מוס טירמיסו 

53/57 גבינה הבית/פירות יער 

44 שטרודל תפוחים 

49 שוקולד גנאש 

69 רולדת דבש ופירות 

בחושות

41 גזר )פרווה( 

41 תפוזים

41 ריבת חלב 

41 תפוחים אגוזים וקינמון )פרווה( 

41 שיש 

עוגות שמרים 

44 שוקולד 

44 גבינה 

44 חלבה פיסטוק ושוקולד לבן 

44 פרסבורגר פרג 



לחמים 

19 לחם שאור 

22 לחם סלק ובזיליקום 

21 לחם דגנים מקמח מלא 

21 דגנים שיפון 

21 לחם אגוזים 

21 לחם סילאן אגוזים 

22 לחם אגוזים וצימוקים 

21 לחם זיתים 

20 שיפון 70% 

24 שיפון 100% 

20 לחם קל דגנים 

20 לחם קל מלא 

20 פומפרניקל 

18.5/37 קסטן שלם/ חצי לבן /מלא 

26 לחם כוסמין 

21 לחם כפרי צרפתי 70% מלא 

25 לחם גבינות ורוזמרין  

22 לחם כנען 

11 באגט צרפתי 

29 לחם ללא גלוטן 

16 פרנות מארז 

14/16 לחמניות מארז 5 / דגנים  

מאפים 

12 קרואסון שקדים 

11 קרואסון חמאה 

11 קרואסון שוקולד 

14/24 מקל גאודה 

14 בריוש שוקולד 

14 בריוש סוכר 

בריוש פירות יער  14

14 בריוש מלוח 

11 דניש 

מיני מאפה  5/12

חלות 

14 חלה מתוקה 

36 *חלה עגולה עם צימוקים 

19 *חלת בריוש 

42 *חלה חגיגית 

* בהזמנה מראש 

קישים 

29 /67/76 קיש תרד וגבינה 

29 /67/76 קיש כרישה ובצל 

29 /67/76 קיש בטטה 

ממרחים, רטבים ועוד

19 סלט אבוקדו  

22 סלט טונה 

22 סלט ביצים 

16 סלט קולסלאו 

27 קרם חצילים 

21 פסטו 

19 טפנד זיתים 

21 ממרח עגבניות מיובשות  

17 חמאת בזיליקום 

19 זיתים מתובלים 

25 קונפיטורת אגסים 

29 רוטב לשקשוקה 

37 שמן זית 

19 קרוטונים 

36 גרנולה 

29 רוטב קיסר 

28 רוטב וינגרט צרפתי 

פוקצ׳ות 

13 פוקצ'ת שומשום 

13 פוקצ'ת רוזמרין 

17 פוקצ'ת דגנים 

פיתות 

8 מארז פיתות 5 

 11 מארז פיתות כוסמין  5 
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