שתייה חמה

משקה טפיוקה

חלב קוקוס ,טפיוקה ,אבקת קינמון
ופולי קקאו כתושים

לאטה כורכום

חלב שקדים מוקצף ,כורכום ,קינמון וסילאן

שוקו חם

פרלינים של שוקולד חלב/מריר 70%

משקה מלכות

דבש מלכות ,רוזמרין ולימון

תה נענע  /לואיזה  /מרווה

מיצי פירות וירקות
החיזוקית של לואיז

לימון טחון ,ג'ינג'ר ותפוח

15
15
19
16
12

18

מיץ סגול סלק ,סלרי ותפוח

18/23

מיץ ירוק תפוח ,מלפפון ,סלרי ונענע

18/23

לימונדה לימון סחוט ,מי סוכר ומים

15/20

מיץ גזר  /תפוח /תפוז  /סלק /סלרי 17/22 /
ג'ינג'ר  /לימון  /נענע

ג'ינג'ר לימון ודבש מלכות

17

סיידר חם טבעי עם מקל קינמון

19

*תוספת יין  10שח

הפוך רגיל  /גדול

16/13

אספרסו קצר  /ארוך  /כפול

12/9/9

מקיאטו קצר  /ארוך  /כפול

12/9/9

אמריקנו

13

קפה שחור

11

שתיה קלה

קוקה קולה  /דיאט קולה /קולה זירו
ספרייט/דיאט ספרייט
קינלי סודה
נביעות מים מינרלים  500מ"ל
פררלה 330/750 Ferrarelle
מאלטי בירה שחורה

13
13
11
11
12/21
13

שימו לב המנות בתפריט עלולות להכיל רכיבים אלרגניים כגון :ביצים ,חלב ,שומשום ,בוטנים ,אגוזים ,חיטה (גלוטן) ועוד .המטבח אינו נקי מגלוטן

שייקים מושחתים
על בסיס גלידה
קפה

גלידה וניל צרפתי ,אספרסו וחלב .חדש

קוקוס פסיפלורה

סורבה קוקוס ,חלב קוקוס ,פסיפלורה ואגבה .חדש

שוקולד וחמאת בוטנים

גלידה וניל צרפתי ,חמאת בוטנים ,פרלינים של
שוקולד חלב וחלב .חדש

תות וניל

גלידה וניל צרפתי ,תותים וחלב .חדש

אייסים
אייס סגול

סלק ,סלרי ותפוח .חדש

אייס תפוגזר גוג'י ברי

תפוז ,גזר ,גוג'י ברי ,נענע ואגבה .חדש

אייס פירות

לימונענע/תפוחים/אבטיח

אייס קפה  /קפה קר
שוקו קר

פרלינים של שוקולד חלב/מריר 70%

שייקים
29

שייק סברס אננס

אבקת סברס ,תות ,אננס ,חלב קוקוס ואגבה חדש

מאקה קקאו

29

פולי קקאו ,שורש מאקה ,תמר ,צ'יה ,אגבה,
שמן קוקוס וחלב סויה

29

ג'ונגל אסאי

29

אסאי ,תמר ,מנגו ,מיץ לימון ,עלי נענע ואגבה

מורינגה אננס

מורינגה ,ספירולינה ,אננס ,תמר ,מיץ לימון ואגבה

אצה להאצה

ספירולינה ,מלפפון ,אגס ,תמר ,עלי נענע
ומיץ לימון

21
21
21
18
19

היער השחור

פירות יער ,בננה ,תמר ,יוגורט בקר ואגבה
*יוגורט עיזים  4שח

פסיפלורה אגבה

פסיפלורה ,מנגו ,עלי נענע ,חלב אורז שקדים ואגבה

29
29
29
29
29
29
29

טחינה

29

שייק פירות העונה

29

בננה ,תמר ,טחינה גולמית ,אגוזי מלך ,סילאן וחלב סויה

חלב  /חלב סויה  /חלב אורז שקדים  /מיץ תפוזים /
יוגורט בקר  /יוגורט עיזים ( 4ש"ח)  /ופירות העונה

