טרייפל לואיז

שכבות של מרנג אגוזי לוז ,קרם פטיסייר וקרם רום,
עם פרלינים משוקולד חלב ורוטב פירות יער חדש

קרמשניט וניל בזיליקום

עוגיות קרמשניט עם קרם וניל בניחוח בזיליקום,
מעל כדור גלידה וניל צרפתי ורוטב תותים חדש

פחזניות שוקולד

פחזניות במילוי קרם וניל עם רוטב שוקולד קוקוס מעל חדש

טפיוקה

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

סופלה שוקולד

מוגש עם כדול גלידה וניל צרפתי

עוגילידה

עוגיות קמח מלא ונוגט ,במילוי גלידת טחינה סילאן ובציפוי גרנולה

עוגת גבינה

עוגת גבינה קרה עם תחתית שוקולד ואגוזי לוז,
מוגשת עם טראפלס שוקולד תפוז *ללא סוכר

פאי אגסים

פאי פריך עם קרם שקדים ,מוגש עם כדור גלידה וניל צרפתי

קרמבל תפוחים

קרמבל פריך מקמח טף עם קוקוס ,פקאן ,קינמון וטחינה,
מוגש עם כדור סורבה קוקוס

כדורי גלידה  /סורבה
המנות עלולות להכיל רכיבים אלרגניים כגון:

39
43
39
35
39
39
43
43
43
27

ביצים ,חלב ,שומשום ,בוטנים ,אגוזים ,חיטה (גלוטן) ועוד .המטבח אינו נקי מגלוטן

משקה טפיוקה

חלב קוקוס ,טפיוקה ,אבקת קינמון
ופולי קקאו כתושים חדש

לאטה כורכום

חלב שקדים מוקצף ,כורכום,
קינמון וסילאן חדש

שוקו חם

פרלינים של שוקולד חלב  /מריר 70%

15
15
19

חלב ,דבש מלכות ומקל קינמון

15

סיידר חם טבעי עם מקל קינמון

19

19

משקה מלכות

דבש מלכות ,רוזמרין ולימון

הפוך רגיל  /גדול
אספרסו /מקיאטו
קצר  /ארוך /כפול
אמריקנו
קפה שחור
תה נענע  /לואיזה  /מרווה

16/13
12/9/9
13
11
12

*תוספת יין  10שח
* ניתן להמתיק בסירופ אגבה  /סילאן וליהנות מחלב סויה  /שקדים ללא תוספת תשלום

מבחר חליטות טבעיות מצמחי מרפא
תה ירוק עם פרי אנונה

 100%תה ירוק ציילון טהור בתוספת פרי
אנונה ,עשוי להוריד את רמות הסוכר בדם
ולסייע לתקינות פעילות מערכת העצבים

תה ירוק טהור

16
תה ירוק עם תות וקיווי

 100%עלי תה ירוק ציילון עם חתיכות תות
וקיווי .מכיל חומצה פולית ופוליפנולים
הנחשבים לנוגדי החימצון החזקים ביותר,
שניהם יעילים בהאטת תהליכי ההזדקנות
ומחזקים את המערכת החיסונית .עוזר
בהורדות הכולסטרול ובתהליכי הרזיה

 100%תה ירוק ציילון טהור ,מכיל נוגדי
חמצון ,עשוי לזרז את מערכת העיכול,
פעילות הכליות ולהפחית דלקות ולשפר
את זרימת הדם

תה שחור אלף לילה ולילה

 100%תה שחור ציילון טהור ותה ירוק
בתוספת דובדבן טבעי ומעורבב עם חתיכות
מיובשות של תות שדה ופרחי היביסקוס,
עשוי להשפיע לטובה על מערכת העיכול,
חילוף החומרים והגברת רמות האנרגיה

תה מאצ’ה

תה שחור דובדבנים

תערובת של תה שחור וירוק עם פרחי
ציפורני חתול מיובשים ,פרחי תירס ועלי
כותרת של ורדים ,עשוי לסייע בחיזוק
המערכת החיסונית
עשיר במינרלים ,ויטמינים ונוגדי חימצון.
מרגיע את הגוף ומפיג מתחים

