שייקים

מיצי פירות וירקות

באיסוף
עצמי
בלבד

שייק סברס אננס

29

החיזוקית של לואיז

29

מיץ סגול

אבקת סברס ,תות ,אננס ,חלב קוקוס ואגבה חדש

מאקה קקאו

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

ג'ונגל אסאי

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

29

מורינגה אננס

29

אצה להאצה

29

מורינגה ,ספירולינה ,אננס ,תמר ,מיץ לימון ואגבה

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

באיסוף
עצמי
בלבד

18

לימון טחון ,ג'ינג'ר ותפוח

23 / 18

סלק ,סלרי ותפוח

23 / 18

מיץ ירוק

תפוח ,מלפפון ,סלרי ונענע

20 / 15

לימונדה

לימון סחוט ,מי סוכר ומים

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

29

משקאות חמים

פסיפלורה אגבה

29

חלב קוקוס ,טפיוקה ,אבקת קינמון
ופולי קקאו כתושים

טחינה

29

לאטה כורכום

שייק פירות העונה

29

שוקו חם

היער השחור

פירות יער ,בננה ,תמר ,יוגורט בקר ואגבה
*יוגורט עיזים  4ש״ח

פסיפלורה ,מנגו ,עלי נענע ,חלב אורז שקדים ואגבה

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

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

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%

באיסוף
עצמי
בלבד

21
21
21
18
19

29

קפה

גלידה וניל צרפתי ,אספרסו וחלב .חדש

29

קוקוס פסיפלורה

סורבה קוקוס ,חלב קוקוס ,פסיפלורה ואגבה .חדש

שוקולד וחמאת בוטנים

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

29
29

תות וניל

גלידה וניל צרפתי ,תותים וחלב .חדש

15

פרלינים של שוקולד חלב  /מריר 70%

עוגת גבינה ללא סוכר

משקה מלכות

43

עוגת גבינה קרה עם בסיס ביסקוויט שקדים ,בציפוי
פסיפלורה .מוגשת עם קולי מנגו פסיפלורה .חדש

טפיוקה

פניני טפיוקה בחלב קוקוס ומעל גוג'י ברי ,שבבי
פולי קקאו ולבחירה פירות העונה/פירות יבשים,
בליווי סילאן

35

קטן וטעים
מאפה בוקר

16

כריך ביס

17

קפה ומאפה בוקר

25

קפה וכריך ביס

25

16

דבש מלכות ,רוזמרין ולימון

38

פאי אמריקאי קלאסי העשוי מעוגיות שיבולת שועל
וקציפה קטיפתית מתוקה .חדש

19

12
17
19

תה נענע  /לואיזה  /מרווה
ג'ינג'ר לימון ודבש מלכות
סיידר חם טבעי עם מקל קינמון
*תוספת יין  10שח

16 / 13
12 /9/ 9
12 /9/ 9
13
11

שתיה קלה ובירות יינות (בקבוק)

קוקה קולה  /דיאט קולה  /קולה זירו 13
13
ספרייט  /דיאט ספרייט
11
קינלי סודה
11
נביעות מים מינרלים  500מ"ל
פררלה 12 / 21 Ferrarelle 330 / 750
13
מאלטי בירה שחורה
25
קרלסברג  /טובורג
28
ווינשטפן
 Somersbyסיידר תפוחים אלכוהולי 24

15

חלב שקדים מוקצף ,כורכום ,קינמון וסילאן

יין הבית אדום
מרלו
קברנה סוביניון
שרדונה
גוורצטרמינר
יין מוגז לבן

באיסוף
עצמי
בלבד

באיסוף
עצמי
בלבד

משקה טפיוקה

הפוך רגיל  /גדול
אספרסו קצר  /ארוך  /כפול
מקיאטו קצר  /ארוך  /כפול
אמריקנו
קפה שחור

שייקים מושחתים קינוחים
קראק פאי ממכר
על בסיס גלידה

95
110
95
85
110
70

רוצים להכניס את הצד הפראי של הטבע אליכם הביתה?
המעדנייה שללואיז מציעה עשרות מוצרי בוטיק הנבחרים
בקפידה על ידינו וכוללים לחמי שיאור/חליטות
תה/תערובת אספרסו הבית/מגוון ממרחי לואיז/
קונפיטורות/דבש איכותי /עוגיות ועוגות טריות,
גבינות בוטיק ועוד .המוצרים עשויים מחומרי גלם
איכותיים וחדשניים ,אותם אלו המשמשים אותנו
גם במטבח המסעדה וביניהם תוכלו למצוא גם מגוון רב של
מזון על ( )super foodהניתנים לרכישה .בין שלל המוצרים גם
כאלו ללא סוכר ,ללא לגוטן ,מוצרים טבעונים ,אורגניים ועוד...

חיפה | טבעון | בנימינה | דרורים | כפר סבא |
רמת השרון | תל אביב רמת החייל | רחובות

תפריט
משלוחים
ואיסוף עצמי

האפליקציה
החדשה של
קפה לואיז

עדכון הטבות בזמן אמת
מידע זמין בכל רגע נתון

עוף ודג

Power bowl
79

פרגית ביין ואגסים

פרגית במרינדת אגסים ויין אדום ,בעיטור אפונה
ירוקה ,מוגשת עם פירה

להתחלה טובה
חציל עדשים

מסאבחה פרגיות

38

ממרח חצילים ועגבניות מונח על עדשים שחורות
ומעוטר בנבטי חמניה וטחינה

35

מרק היום
שאל את המלצר/ית

29

לחם וממרחים

ג'בטה  /לחמניה עם טף לל"ג לצד ממרח חצילים
ועגבניות ,ממרח שום וממרח עגבניות קלמטה .חדש

סלטים

הסלטים מוגשים עם סלסלת לחמי השאור /
לחמניה עם טף לל"ג וממרח שום

61

קוביות בטטה ,סלמון בעישון חם ,זיתי קלמטה
וביצה קשה ,מונחים על שעועית ירוקה ,עגבניות
שרי ,בצל סגול ,חסה ועלי תרד .חדש

57 / 61

בטטה אפויה ,בצל ירוק ,צ'ילי גרוס וחזה עוף /
טופו מונחים על כרוב ,גזר ,חסה ,נבטים סיניים
וסלק בתיבול סאטה בוטנים .חדש

בריאות על

57

קינואה ,תפוח עץ ,גזר ,אזוקי ,חמוציות ,עלי
תרד ,גוג'י ברי ,אגוזי מלך וברזיל בתיבול שמן
זית ,מיץ לימון וסילאן

שורשים ,זרעים ודגנים

לביבות בטטה עם דגנים ,מונחות על חסה ,בצל
ירוק ופטרוזיליה עם בלסמי מצומצם ונגיעות של
ממרח פסטו .לבחירה טאפס טחינה  /יוגורט בקר

19

פשוט פוקצ'ה
פוקצ'ה מקמח מלא עם סלסה עגבניות ,קונפי
שום ,מלח גס ושמן זית עם טופינג של בלסמי
מצומצם ועלי רוקט

כריכים

שווארמה פרגית בתיבול כורכום ,קארי וכמון,
מגולגלת בטורטיה עם גוואקמולי ,טחינה,
עגבנייה ,בצל סגול ופרוסות קקטוס נפוליטוס
כבוש
סלמון בעישון חם ,לאבנה  , 5%ממרח שום ,בצל
סגול ועגבנייה

57

54

פטה עיזים חם או קר

פטה עיזים ,ממרח חצילים ועגבניות ,ממרח פסטו
בזיליקום (אגוזים) ועגבנייה

52 / 56

חזה עוף  /טופו מוקפצים עם בצל ופטריות
בסילאן וסויה ,ממרח שום ,חסה ועגבנייה

צ'אטני עוף

56

חזה עוף צלוי עם צא'טני בצל ,ממרח שום קארי,
חסה ופרוסות עגבנייה

56

חסה ,עגבנייה ,מלפפון ,כרוב ,גזר ,בצל
ופטרוזיליה ,בתיבול מלח ירוק ולבחירה :טחינה /
ממרח לאבנה  / 5%פטה עיזים 16%

תוספת טופו  /חזה עוף לסלט
תוספת סלמון בעישון חם לסלט

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

סלמון צרוב

15
18

67

בול ים

חזה עוף אפוי בתנור בציפוי פירורי לחם מקמח
מלא ופנקו ,מוגש עם ממרח שום קארי ופירה

89

בול קינואה וירוקים

59 / 63

חזה עוף  /טופו עם ברוקולי ,שום ,בצל ,אפונה,
קינואה לבנה ואדומה ,גרעיני שיבולת שועל עם
פסטו בזיליקום (אגוזים) ,סויה וחלב קוקוס.
מעוטר בשבבי צ'ילי ובצל ירוק

פילה סלמון צרוב ואפוי ,מתובל בשמן מורינגה
פטרוזיליה ,מוגש עם תוספת לבחירה

בול הינדו כתום

58

מחבתות

בול פליאו  -דל בסוכר ופחמימות

55

תבשיל גרגירי חומוס ואזוקי עם מיץ גזר ,קוביות
בטטה ,שום ,בצל ועגבניות .מונח על קוסקוס
מקמח מלא ומוגש עם טופינג של טחינה ושמן
מורינגה פטרוזיליה

63

פסטה מקמח מלא ברוטב עגבניות מיובשות ורוטב פסטו
בזיליקום (אגוזים) ,עם ארטישוק א-לה רומנה ,עגבניות
שרי ,עלי תרד ,זיתי קלמטה ,שום ופטה עיזים

65

פאייה טבעונית

58

סלמון מעושן

שניצל פריך

בול מקסיקני

נתחי פרגית בתיבול כורכום ,קארי וכמון ,מונחים
על תבשיל קינואה ,אזוקי ,בצל ,רוטב עגבניות
וצ'יפוטלה לצד גוואקמולי ,עגבניות שרי ,פרוסות
קקטוס נפוליטוס כבוש ובצל סגול
קוביות בורי וכרובית אפויה לצד עגבניות שרי,
טחינה ופטרוזיליה ,מונחים על תבשיל מג'דרה עם
צ'אטני בצל .מוגש עם טאפס חריף

63

פסטה רומאית

58

שווארמה מקסיקנית

מוקפץ עוף  /טופו

קינואה ,גרעיני שיבולת שועל ,עדשים שחורות,
סלק טרי ,גזר ,עגבניות שרי ,בצל ירוק ,פטרוזיליה
וזרעי צ'יה בתיבול שמן זית ולימון ,מונחים על
חומוס עדשים חם עם טופינג לבחירה :טחינה /
יוגורט בקר

 5צבעים

לביבות בטטה

הכריכים מוגשים עם סלט אישי
ניתן לקבל את הכריכים בלחמניה עם טף לל"ג

ניסואז של לואיז

סלט תאילנדי עוף  /טופו
בסאטה בוטנים

38

נתחי פרגית בתיבול כורכום ,קארי וכמון עם
גרגירי חומוס ,עגבניות ובצל ,מונחים על טורטיה
מקמח מלא עם ממרח חומוס עדשים ומעל טחינה
ופטרוזיליה
*ללא גלוטן מלבד הטורטיה

69

65

אורז מלא ואדום ,אזוקי ,פטריות ,טופו ,אפונה,
ברוקולי ,בצל וג'ינג'ר ברוטב חלב קוקוס ,עם קוביות
בטטה ,שבבי צ'ילי ושמרי בירה ,מעוטר בבצל ירוק
*תוספת חזה עוף במקום טופו  12ש״ח /
סלמון במקום טופו  15ש״ח

ריזוטו פטריות

טריו דגנים (כוסמין ,גריסים ואורז ארבוריו),
פטריות ,שום ,מיץ גזר ,גבינה טבעונית ושבבי
צ'ילי ,מעוטר בבצל ירוק ובלסמי מצומצם
*תוספת חזה עוף  15ש״ח  /סלמון  18ש״ח

ניוקי בטטה

ניוקי בטטה ברוטב פסטו (אגוזים) ועגבניות
מיובשות עם קישוא ,פטריות ,גבינת צאן ובצל,
מוגש עם גבינת פרמז'ן ובצל ירוק
* תוספת סלמון  18ש״ח

פאד תאי לואיז עוף  /טופו

63

** כל הפיצות עשויות מקמח מלא

ניוקי בחלב קוקוס ופטריות

63

65 / 69

63

ניוקי בטטה אפוי בתנור עם פטריות ,אפונה ,בצל ,שום
וקוביות בטטה אפויות ברוטב חלב קוקוס עם פסטו
בזיליקום (אגוזים) ופרמז'ן ,מעוטר בבצל ירוק .חדש

59

פסטו בזיליקום (אגוזים) ,ארטישוק א-לה רומנה ,זיתי
קלמטה ,גבינת צאן ופרמז'ן ומעל עגבניות שרי טריות,
עלי רוקט ובלסמי מצומצם

פיצה טבעונית

רוטב עגבניות ופסטו בזיליקום (אגוזים) ,גבינה
טבעונית ,ברוקולי וקוביות בטטה אפויות .חדש

פיצה לואיז

59
57

רוטב עגבניות ופסטו בזיליקום (אגוזים) ,גבינת
צאן ופרמז'ן ועלי רוקט
 2תוספות לבחירה :בצל  /פטריות  /זיתי קלמטה
תוספות ( 3ש"ח) :ארטישוק א-לה רומנה /
בטטה  /חצילים

מג'דרה מאורז מלא ואדום עם עדשים שחורות
פירה תפוח אדמה עם קונפי שום
ירקות אפויים
סלט אישי חסה ,קינואה ,עגבניות שרי ,גזר ,סלק ובצל ירוק
סלט ירקות חסה ,עגבניה ,מלפפון ,כרוב ,גזר ,בצל ופטרוזיליה

כשר  -חלבי

חדש  -מגשי אירוח מפנקים
לחווית אירוח איכותית

מהתנור

פיצה סיציליאנית

אטריות אורז מוקפצות בשמן קוקוס עם גזר,
בצל ,שום ,ברוקולי ,קישוא ,ג'ינג'ר ,חלב קוקוס,
סויה ,סילאן ולבחירה טופו  /חזה עוף ,מעוטר
בנבט סיני ,בצל ירוק וקשיו

תוספות

ביצה קשה ,גוואקמולי ,סלמון בעישון חם ,גבינת
עיזים מתובלת ובצל ירוק מונחים על כרוב ,גזר,
מלפפון ,עגבנייה ,חסה וזיתי קלמטה .חדש

חווית האירוח
של קפה לואיז
מגיעה אליכם

15
15
15
15
15

בקפה לואיז ,אנחנו אוהבים לתת לטבע לעשות את
שלו ומשתדלים להפריע לו כמה שפחות .האוכל
שלנו הוא טבעי ,טרי ,מורכב מגוון ענק של חומרי
גלם ייחודיים מכל העולם המשמשים את השפים
שלנו ליצור מנות מסעירות ויצירתיות .שרות מגשי
האירוח שלנו מאפשר לכם להינות מהאוכל הייחודי
של לואיז בכל אירוע שתרצו ,החל מישיבה חשובה
במשרד ,הרמת כוסית ,ארוחה משפחתית חגיגית,
מסיבת רווקות ועוד..

להזמנת מגשי אירוח1-700-70-60-99 :
www.cafelouise.co.il

