 -משקאות קפה -

S/M/L

 חמים ומיוחדים -מוקצ’ינו אספרסו ,שוקולטה ,חלב וקצף 20...
צ’אי הודי קלאסי20...............................
חלב חם מוקצף עם חליטה הודית ,ציפורן,
קינמון ודבש
שוקולטה משקה שוקולד סמיך וחם19.......
חלב חם בטעמים איטלקיים 18.................
סחלב חם עם קינמון ואגוזים 20................

אספרסו קצר/ארוך9........................
דופיונה קצר/ארוך אספרסו כפול 11....
מקיאטו /מקיאטו כפול 13/9.............
אספרסו מוכתם בקצף חלב
מקיאטונה/מקיאטונה כפול14/10......
אספרסו מוכתם בחלב ובקצף חלב
קפה קון פנה 14.................................
דופיונה בתוספת קצפת
קפוצ’ינו קפה איטלקי קלאסי18/16/13...
לטה18/16/13......................................
אספרסו עם הרבה חלב ומעט קצף
לטה מקיאטו 18/15............................
חלב מוקצף מוכתם באספרסו (חלש)
אמריקנו14/13...................................
קפה על בסיס אספרסו ומים חמים
פילטר14...........................................
נס קפה על בסיס מים או חלב12............
קפה טורקי10....................................
שוקו חם17/14...................................
תוספת קצפת 6................................

מומלץ להוסיף למשקאות החמים
טעמים איטלקיים וליקרים6/4................

*ניתן להזמין את משקאות הקפה עם קפה נטול,
חלב  1%שומן וחלב סויה .תוספת חלב שקדים 3 ₪ -

 חליטות תה -לימונלו ירוק

16

₪

עשב לימון ,תה ירוק ,קליפת לימון ,תפוח,
ג'ינסינג

תה ירוק עם ג'ינג'ר

תה ירוק ,אננס ,ג'ינג'ר ,ג'ינסינג
ארל גריי תה שחור איכותי ,בתיבול
ברגמוט

breakfast

סנצ’ה פוקויו (נטול קפאין)
תה יפני ירוק  -פרימיום

צ׳אי מסאלה

all day long

תה שחור ,ג'ינג'ר ,קינמון ,הל ,ציפורן ,וניל
פירות יער (נטול קפאין)
תפוח ,פטל ,דובדבן ,אוכמניות ,פקעות
ורדים ,פרחי היביסקוס
צמחי שדה (נטול קפאין)
מנטה ,פקעות ורדים ,ליים ,היביסקוס
תה חם 14..........................................
בקומקום אישי עם נענע  /לימון  /מקל
קינמון

סיידר חם17.......................................
עם תפוחי עץ מיובשים ומקל קינמון
סיידר חם מחוזק ביין אדום  /רום 22......

בוקר אישי 49.....................................................................................
ביצים לבחירה או שתי לביבות טבעוניות ( ,)₪ 6סלט אישי
(רענן/כפרי) ,גבינת שמנת ,ממרח אבוקדו וגבינת פטה בשמן
זית וזיתים ,מוגש עם סלסלת לחמים חמים וחמאה ,קפה או
סחוט טרי (תפוח | גזר | תפוז)
בוקר מנדרין בזוג 89.......................................................................
ביצים לבחירה או שתי לביבות טבעוניות ( ,)₪ 6סלט אישי
(רענן/כפרי) ,גבינת שמנת ,גבינת פטה בשמן זית וזיתים,
טחינה עם עשבי תיבול ,ממרח אבוקדו ,סלט טונה ,חציל צרוב
עם טחינה גולמית ,סילאן ושקדים ,קונפיטורת פירות ,פרוסת
עוגה ,מוגש עם סלסלת לחמים חמים וחמאה ,קפה או סחוט
טרי (תפוח | גזר | תפוז)

.....................................................................................

 -מצננים -

drinks

גרניטה קפה ברד קפה18/16...........

גרניטה פקאן גרניטה קפה
בתוספת אגוזי פקאן 22/19................

גרניטה לימונענע

 משקאות קלים -קוקה-קולה  /דיאט קוקה-קולה /
קוקה-קולה זירו  /ספרייט /
ספרייט זירו 13................................................
קינלי סודה 10.................................................
פיוז-טי אפרסק 13.........................................

נביעות מים מינרלים 10............................

ֵפ ָר ֵר ֶלה  Ferrarelleמים מינרליים מוגזים
טבעיים  330מ״ל 13.................................
סיידר קר עם מקל קינמון12/15....................
מאלטי בירה שחורה13..................................
לימונדה עם נענע טריה ולימונים13/16........
מאפי בוקר 16.....................................................
קרואסון חמאה | קרואסון שקדים |
מאפה קינמון | מקל גבינה ועשבי תיבול
עוגה בחושה16..................................................
גזר | שוקולד | תפוז קוקוס ללא סוכר)
צלוחית עוגיות16.............................................
מבחר העוגיות משתנה שאל את המלצר
לאפשרויות הקיימות

סחוט במקום  -טרי ובריא

לימונים ,נענע וקרח 19......................

אייספרסו אספרסו וקרח14/11.........

תפוזים  /גזר  /תפוחי עץ18/15......

קפוצ’ינו פרדו

סלק-סלרי-תפוח22/20...................

שוקו פרדו שוקו ,קרח וחלב19/16....

אספרסו ,קרח וחלב19/16.................

סלק-סלרי-גזר 22/20......................

שייק פירות מגוון פירות על בסיס
מים  /חלב  /תפוזים  /סויה 24..........

מלפפון-תפוח-ג’ינג’ר-סלרי 22/20..

בננות ,תמרים ופקאן סיני
על בסיס חלב שקדים 26..................

סלק-תפוח-תפוז22/20...................
תפוח-גזר-ג’ינג’ר-נענע22/20.........

גרין ג’וס תפוח לימון

תפוח עץ גרנד סמית ,לימון ונענע 22/20..

כדור שוקולד 5.................................................
קוקוס | קקאו | סוכריות
כדור גלידה 14..................................................
כדור גלידה עם קצפת ושוקולד
פאי תפוחים צימוקים וקינמון 39..........
מוגש חם עם גלידה וקצפת
פינוק שוקולד39.............................................
עוגת שוקולד חמה ,מוגשת עם גלידה
וקצפת

שייק בריאות שקדים

שייק תותפוז שייק תותים ונענע
על בסיס מיץ תפוזים 24...................
לאסי פירות תות בננה תמר וסילאן
על בסיס יוגורט26...........................

 2תוספות לבחירה:
בצל ,עשבי תיבול ,פטריות ,תרד ,פלפל קלוי ,חצילים
תוספת  :₪ 5גבינת מוצרלה ,גבינת פטה ,שינקין

• בוקר בקטנה •
קפה ומאפה 31/29/26................................................................
קרואסון חמאה | קרואסון שקדים | מאפה קינמון |
מקל גבינה ועשבי תיבול
קפה או סחוט ולחם קלוי 31/29/26.....................................
פרוסת לחם כוסמין קלוי ,מוגש עם קונפיטורה וחמאה
קפה וקרואסון פרנץ’ טוסט42.............................................
מוגש עם קרם פרש ,פירות יער ופירות
גרנולה בכוס 32...........................................................................
יוגורט  4%,פירות יער ,פירות טריים ,גרנולה וסילאן

שדרוג ארוחת הבוקר:

פינוק מוזלי ויוגורט זוגי ₪ 14 -
סלמון מעושן  | ₪ 12 -תוספת אומלט ₪ 14 -
תוספת שתיה ₪ 10 -

 -קרואסון טוסט -

.....................................................................................
ארוחת כריך אומלט (מלחם כוסמין)49........................................

קפה או סחוט טרי (תפוח | גזר | תפוז) ,חביתת ירק ,שמנת
(אפשר עם טחינה) ,עגבניה ,מלפפון וחסה ,מוגש עם סלט
אישי [רענן/כפרי) וזיתים מתובלים

קיש אישי52.......................................................................................
קיש אישי לבחירה ,מוגש לצד סלט אישי (רענן/כפרי) ,גבינת
שמנת עם בצל ירוק וזיתים מתובלים
שקשוקה מנדרינית49....................................................................
שקשוקה לוהטת מוגשת עם שתי ביצים ,סלט אישי (רענן/
כפרי) ,טחינה עם סלסת פלפלים ,זיתים ולחם חם
שקשוקה מנדרינית ים תיכונית 54............................................
שקשוקה מנדרינית עם גבינת פטה ,חציל קלוי וזיתי קלמטה
שקשוקה מנדרינית טבעונית 57................................................ VF
שקשוקה מנדרינית עם שתי לביבות טבעוניות
VF

קפה S/M/L

₪ 32

בוקר טבעוני 54............................................................................ VF
 3לביבות עדשים וחומוס ,סלט אישי (רענן/כפרי) ,טחינה עם
סלסת פלפלים ,ממרח אבוקדו ,זיתים מתובלים ,חציל צרוב
עם טחינה גולמית ,סילאן ושקדים ,מוגש עם סלסלת לחמים
חמים ,קפה או סחוט טרי (תפוח | גזר | תפוז)

מנה טבעונית

קרואסון חמאה במגוון שילובים
מוגש עם קפה או סחוט טרי (תפוח | גזר | תפוז)

VO

| ₪ 35 | ₪ 37
קרואסון טוסט קלאסי מוצרלה ועגבניה
קרואסון טוסט בלקני פסטו ,גבינת פטה ,עגבניה וחציל
קרואסון טוסט שוקולד שוקולד אגוזי לוז ,אגוזי מלך

וכדור גלידה וניל ברוטב שוקולד

₪ 36

| ₪ 39 | ₪ 41
קרואסון טוסט סלמון סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,בצל ירוק
וגרידת לימון

קרואסון טוסט האם & צ’יז

שינקן מעושן ,מוצרלה ,גבינת צ’דר ,תרד ועגבניה
קרואסון בלו בלו צ׳יז ,גבינת צ’דר ,תרד ,עגבניה ואגוזי מלך

.....................................................................................

תוספת ביצת עין
תוספת סלט אישי

₪8

רענן  | ₪ 12 -כפרי  | ₪ 12 -מיני יווני  | ₪ 14 -מיני טונה -

₪ 14

מנה שניתן להפוך לטבעונית בשינוי קל

נשמח לארח אתכם גם באתר האינטרנט שלנו | www.mandarin.org.il :משרדי הרשתmandarin@mandarin.org.il | 04-8380803 :

 -חנות מנדרין -

בלחם כוסמין או בייגל

 -מוגש עם סלט לבחירה -

של כולם
טוניסאי מוצרלה ,עגבניה ,טונה וביצה קשה (מומלץ עם אריסה פיקנטית)49......
סלמון גבינת שמנת ,סלמון מעושן ,מוצרלה ובצל ירוק 58.......................................
האם & צ’יז נקניק שינקן מעושן ,מוצרלה ,גבינת צ’דר ,תרד ועגבניה 58..............
קלאסי מוצרלה ,עגבניה 46.....................................................................................
תוספות6.........................................................................................................................
VO

מוצרלה ,עגבניה ,גבינת פטה ,זיתי קלמטה ,זעתר ושמן זית49........

VO

מגוון רחב של עוגות ועוגיות

את משקאות הקפה
שלנו אנו מכינים
מתערובת פולי קפה
מובחרים:

עוגות בחושות42.....................................................

עוגת גזר | עוגת שוקולד
ללא סוכר תפוז קוקוס

עוגות שמרים47......................................................

טונה | פלפלים קלויים | גבינת פטה | חציל קלוי | ביצה קשה | גבינת צ’דר

crema

כריכונים

חצי כריך מלחם כוסמין

 סלטונים -תוספת פרוסת לחם קלוי ₪ 5 -

כריכון אבוקדו 16................................................................................................... VO
ממרח אבוקדו ,ממרח עגבניות מיובשות ,ביצה קשה ,עגבניה וחסה

מיני רענן 14.............................................. VF
עגבניה ,מלפפון עם בצל סומק ,מתובל
בשמן זית ולימון

כריכון אנטיפסטי 16............................................................................................. VO
פסטו ,גבינת פטה ,פלפל קלוי וחציל קלוי (מומלץ קצת בטוסטר)

מיני כפרי 14............................................. VF
חסות ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,גזר,
צנונית ,ברוטב ויניגרט תמרים
מיני יווני גס 16.............................................
גבינת פטה ,עגבניה ,מלפפון ,זיתי
קלמטה ,בצל סגול ,זעתר ,פטרוזיליה,
מתובל בשמן זית ולימון
מיני טונה16...................................................
עגבניה ,מלפפון ,חסה ,טונה ,זיתי
קלמטה ,בצל ירוק ,בצל סגול ,מתובל
בשמן זית ולימון

חלבה | שוקולד | מייפל אגוזים

כריכון טונה16..............................................................................................................
סלט טונה ,ממרח עגבניות מיובשות ,מלפפון חמוץ ובצל סגול ,ביצה קשה,
עגבניה וחסה
כריכון ביצה קשה וירקות 16.................................................................................
חמאה ,ביצה קשה ,עגבניה ,מלפפון וחסה
כריכון סלמון דה-לקס19........................................................................................
סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,מלפפון ,בצל ירוק וגרידת לימון
כריכון האם & צ’יז 19................................................................................................
שינקן מעושן ,גבינת צ’דר ,מיונז ,עגבניה ותרד (מומלץ קצת בטוסטר)

תוספת סלט אישי לכריכון

רענן  | 12 -כפרי  | 12 -מיני יווני  | 14 -סלט מיני טונה 14 -

ניתן לקנות את תערובת הקפה
שלנו להכנה ביתית במקינטה,
מכונת אספרסו או פילטר במחיר

17/ 100
גר׳

עוגיות בעבודת יד 38...............................................
לבבות חמאה וריבה | גרנולה | דאימונד פקאן | ביסקוטי
מעמול תמרים | דאימונד שוקולד
ללא סוכר פרח חמאה וריבה | שוקולד צ'יפס
ללא קמח טופי שוקולד

לחם כוסמין16.........................................................

₪

 80%קמח כוסמין ו 20%-קמח מלא

ON
THE
GO

חליטות תה במגוון טעמים
לקנייה לפי משקל

27/ 100
גר׳

₪

es
pre
sso

 הסלטים מוגשים עם לחם חם -סלט בריאות 49.................................................................................................................. VF
גזר ,תרד ,פטריות שמפיניון ,נבטי חמניה ,צנון ,תפוחי עץ ,סלק ,נענע ,פטרוזיליה ,בצל
סגול ,בצל ירוק ,שקדים ,חמוציות ,ברוטב שמן זית ,לימון וטחינה גולמית

שווה להיות חבר!

סלט סביח 49...................................................................................................................... VO
חציל קלוי ,עגבניה ,מלפפון ,מלפפון חמוץ ,ביצה קשה ,בצל סומק ופטרוזיליה,
ברוטב שמן זית ,לימון וטחינה
סלט טונה 52.............................................................................................................................
טונה ,ביצה קשה ,חסה ,עגבניה ,מלפפון ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,זיתי קלמטה ובצל ירוק,
ברוטב שמן זית ולימון
סלט יווני 54..............................................................................................................................
סלט חתוך גס (כמו ביוון) ,עגבניה ,מלפפון ,חסה עגבניות שרי ,פלפל קלוי ,זיתי קלמטה,
בצל סגול ,סלק וצנון עם גבינת פטה בתיבול שמן זית ולימון
סלט סלמון57...........................................................................................................................
תרד ,עגבניות שרי ,נבטי חמנייה ,גזר ,בצל סגול ,בצל ירוק ,זיתי קלמטה ,ביצה קשה,
בתיבול שמן זית ,לימון ומעט יוגורט  ,4%מוגש עם ברוסקטות גבינת שמנת וסלמון מעושן
VF

מנה טבעונית

VO

מנה שניתן להפוך לטבעונית בשינוי קל

חברי המועדון שלנו מקבלים יותר

enjoy

קפה מנדרין

e

great food, excellent co
ffe

FRIENDS FOREVER

3 10

%

הנחה קבועה

כוסות קפה
במתנה!

Happy
Birth
day
מתנת יום הולדת
קינוח לבחירה
כולל ופל בלגי

2

כוסות יין/בירה/קינוח
מתנת יום נישואין

