המתוקות של לואיז
36

כנאפה לואיז 
איטריות קדאיף אפויות בחמאה מזוקקת (גהי),
במילוי של גבינת עיזים וברוטב סירופ גוג'י ברי.
מוגש עם גלידת טחינה וסילאן

42

בראוניז שוקולד

בראוניז כוסמין עם כדור גלידה וניל ורוטב פירות יער

35


טפיוקה

פניני טפיוקה בחלב קוקוס עם גוג'י ברי ,שבבי פולי
קקאו ולבחירה  -פירות העונה  /פירות יבשים
בליווי סילאן תמרים טבעי


עוגת גבינה

עוגת גבינה קרה עם תחתית שוקולד ואגוזי לוז
מוגש עם טראפלס שוקולד תפוז (ללא סוכר)


פאי פירות יער

עם דומדמניות ,אגוזים וגרדת תפוז .מוגש עם
סורבה קוקוס ורוטב פירות יער

42
42

קפה לואיז  100%אורגני
אספרסו קצר  /ארוך  /כפו ל
מקיאטו קצר  /ארוך  /כפול
הפוך רגיל  /גדול
שחו ר
אמריקנו 

12 | 9 | 9
12 | 9 | 9
16 | 13
11
13

עוגילידה

41

פאי אגסים

42

מוגש עם כדור סורבה

עוגיית קמח מלא ונוגט במילוי גלידת טחינה סילאן
בציפוי גרנולה
פאי פריך עם קרם שקדים מוגש עם גלידת וניל
צרפתי

סופלה שוקולד

מוגש עם גלידת וניל




קרמבל תפוחים

קמח טף ,קוקוס ,פקאן ,קינמון וטחינה בליווי
סורבה קוקוס

39
42


 3כדורי גלידה  /סורבה
קינוח העונה של לואיז שאל את המלצר/ית

27

מבחר חליטות טבעיות מצמחי מרפא
אולון

16

ג'ינסנג ידוע כמוריד רמות כולסטרול ,מעלה
אנרגיה בגוף ,נלחם בעייפות ומעלה את יכולת
החשיבה

פואר שו

תה מצויין לסיום ארוחה שופעת ,ממריץ חילוף
חומרים ומועיל במיוחד למערכת העיכול ,משפר
את זרימת הדם ומוריד את רמת הכולסטרול

מולי

משקאות חמים
מאצ'טינו

תה ירוק יפני עם סוכר חום וחלב מוקצף

משקה מלכות

מזון מלכות ,דבש ,רוזמרין ולימון
(אנטיביוטיקה מהטבע)

שוקו חם

על בסיס שוקולד חלב  /מריר 70%

תה נענע  /לואיזה  /מרווה
ג'ינג'ר לימון ודבש מלכות
חלב דבש מלכות וקינמון
סיידר חם טבעי עם מקל קינמון

תוספת יין +10

טבעוני


עוגת קרם פסיפלורה ותפוז

42

ללא גלוטן

16
19
19
12
17
15
19

עשיר בנוגדי חמצון טבעיים ,בויטמינים ובמינרלים.
מרגיע את מערכת העצבים וניחן ביכולת לעזור
בשיכוך כאבים ובתכונות אנטי-בקטריאליות
ואנטי-נגיפיות העוזרות לגוף בעת הצטננות או
שפעת

פירות

היביסקוס ,ענבים ,חתיכות אננס ,מנגו ופפאיה
מסוכרים וקליפות הדרים

תה מאצ'ה

עשיר במינרלים ,ויטמינים ונוגדי חימצון .מרגיע
את הגוף ומפיג מתחים

עלי תה ירוק עם תות וקיווי

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

