כשר

Good Morning
על הבוקר
קפה ומאפה | 29/27
מתוק על הבוקר | 18
מגוון מאפים  /עוגיות /
בראוניז  /עוגת גזר

עד שנגמר

כריכון וקפה של בוקר (עד 36................................ )12:00
 .אומלט ירוקים ,שמנת ,פסטו ,עגבניה וחסה
 .סלט טונה ,לימון כבוש ועגבניה
 .קרואסון טוסט ,גבינת אמנטל ,חמאה ועגבניה

•
•
•

קרואסון מפנק38.. .................................................................
 .קממבר ,ריבת פירות יער ורוקט

•
•
•

 .סלמון מעושן ,גבינת שמנת ובצל ירוק* .לנוהגי היתר
 .מקושקשת ,פרמז׳ן ופסטו

 ארוחות הבוקר שלנו -מוגשות במשך כל היום

בוקר יחיד 72............................................................................................................................................. GF
ביצים איך שאוהבים ,סלט אישי ,ממרח שום וזעתר ,גבינת שמנת ,פטה סילאן ושמן זית ,סלט
ביצים ,סלט טונה ולימון כבוש ,כרובית בטחינה וסומאק ,לחם ,חמאה וריבה ,קפה ומיץ סחוט טרי
בוקר מפנק לשניים 134......................................................................................................................... GF
מנה ראשונה מפנקת לבחירה :לאבנה חריפים  /קרפצ׳יו חציל  /סלט גיאורגי חריף
ביצים איך שאוהבים ,סלט אישי ,ממרח שום וזעתר ,סלט טונה ולימון כבוש ,פטה סילאן ושמן זית,
גבינת שמנת ,סלט ביצים ,כרובית בטחינה וסומאק ,לחם ,חמאה וריבה ,עוגת גזר ביתית ,קפה
ומיץ סחוט טרי
תוספות לביצים  2 -לבחירה ללא תשלום :בצל  /עשבי תיבול  /פטריות  /עגבניות  /חצילים  /פלפלים
תוספת גבינת מוצרלה  /פטה 6......................................................................................................................
בוקר טבעוני 72......................................................................................................................................... VF
 3לביבות ביתיות ,סלט אישי ,כרובית בטחינה וסומאק ,פסטו ,חציל בטחינה ,ממרח שום וזעתר,
לחם ,ריבה ,קפה ומיץ סחוט טרי

 -פינוקי בוקר -

סקרמבל GF Eggs
59.................................................................................................................................
מקושקשת רכה ואוורירית עם שמנת ,חמאה ופרמז׳ן לצד סלמון מעושן ,סלט עגבניות ופלפל חריף.
מוגש עם לחם פן דה מי קלוי* .לנוהגי היתר

קרוק מאדם מנדרין 54................................................................................................................................
לחם פן דה מי קלוי ,רוטב בשמל ותרד ,גבינת אמנטל וביצת עין .מוגש עם סלט אישי
תוספת סלמון מעושן* .לנוהגי היתר 15. . ..........................................................................................................
שקשוקה מנדרין 56............................................................................................................................. GF VO
 2ביצים על עגבניות ופלפלים בבישול ארוך ,מוגש עם טחינה ,סלט אישי ולחמניית חלה
תוספת פטה  /פטריות  /חציל קלוי  /זיתים  /מוצרלה  /פלפלים חריפים

6.......................................

 מנות ראשונות -פוקצ׳ה 34.. ........................................................................................................................................................ VF
שמן זית ,בלסמי ,קרם עגבניות ,קונפי שום ופסטו בזיליקום
לאבנה חריפים GF
36.. ..................................................................................................................................
פלפלים חריפים ושום קונפי על לאבנה מתובלת באורגנו טרי ,סילאן ואגוזי מלך
קרפצ'יו חציל GF VO
42. . ................................................................................................................................
חצילים שרופים ,שמן זית ,אורגנו טרי ,פלפל חריף ,שום קונפי ,רכז רימונים ,גבינת פטה ועלי רוקט
סלט גיאורגי GF VO
38. . ..................................................................................................................................
עשבי תבלין טריים ,אגוזי מלך ,בצל סגול ,עגבניות ועגבניות שרי ,פלפל חריף ,שמן זית,
רכז רימונים ולאבנה

קריספי קממבר 36.. ............................................................................................................................................
קממבר חם ונמס בציפוי פריך מוגש עם רוטב פירות יער וקרם פרש
חינקלי 42. . ..............................................................................................................................................................
כיסונים גאורגים עבודת יד ,במילוי גבינת סולוגוני מסורתית ,מבושלים ברוטב עדין של עשבי תבלין
טריים וחמאה ,מוגשים עם קרם פרש ובצל ירוק
ארנצ׳יני 46............................................................................................................................................................
כדורי ריזוטו פריכים במילוי פרמז׳ן ,מוצרלה ,פטריות וכמהין על רוטב עגבניות עשיר וקרם פרש

VF

מנה טבעונית

VO

מנה שניתן להפוך לטבעונית בשינוי קל

GF

אופציה ללא גלוטן

מנה חריפה

*המנות המצויינות אינן מכילות גלוטן ,אך קיים חשש להמצאות גלוטן עקב סביבת העבודה

Sandwiches
טוסטים

כריכים

מוגשים עם סלט אישי לבחירה
הטוסטים מוגשים בלחם פן דה מי עשיר
טוסט של כולם
טוסט מוצרלה
טוסט סלמון

טוסט קלאסי

GF

GF

GF

גבינת אמנטל ,גבינת פטה ,עגבניה ,זיתי קלמטה ,שמן זית וזעתר 54..........................
גבינת אמנטל ,מוצרלה פרסקה ,פסטו ,עגבניה ואורגנו טרי 56.......................................

סלמון מעושן ,אמנטל ,גבינת שמנת  ,בצל ירוק וחמאה *לנוהגי היתר 62. . .......................

GF VO

גבינת אמנטל ,חמאה ועגבניה 48. . ....................................................................................

תוספות לטוסט
טונה ,בצל סגול ,פטריות ,חציל ,גבינת פטה 6......................................................................................................
כריך חביתה 49. . ............................................................................................................................................. GF
לחמניית חלה ,אומלט ירוקים ,גבינת שמנת ,פסטו ,עגבניה ,מלפפון וחסה
כריך טונה 52.................................................................................................................................................... GF
רוסטיק כפרי ,סלט טונה ,לימון כבוש ,עגבניה ,חסה וביצה קשה
כריך סלמון 62. . ............................................................................................................................................... GF
לחמניית חלה ,סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,מלפפון ובצל ירוק* .לנוהגי היתר

Salads
הסלטים מוגשים עם לחמניית חלה או רוסטיק כפרי
קיסר 56. . ............................................................................................................................................................. GF
חסה פריכה ,בצל סגול ,קרוסטיני ,ביצה קשה ,פרמזן ורוטב קיסר
תוספת סלמון צרוב* .לנוהגי היתר 15....................................................................................................................
פנצנלה 66.................................................................................................................................................... GF VO
מיקס עגבניות ,עלי רוקט ,זיתי קלמטה ,בצל סגול ,פסטו ,קרוסטיני ,צנוברים וקרעי מוצרלה טרייה
בתיבול שמן זית ,לימון ,קרם בלסמי ואורגנו טרי
חלומי פטריות 69.......................................................................................................................................... VO
גבינת חלומי פריכה עם פטריות מוקפצות ברוטב טריאקי עדין על סלט שוק עשיר ,תערובת
חסות ,עגבניה ,מלפפון ,גזר ,צנון ,בצל סגול בתיבול שמן זית ,לימון ואגוזי מלך
קריספי טורטיה 68........................................................................................................................................ VO
טוסט טורטיה מוצרלה ופסטו על מיקס עלים פריכים ,נבטים ,גזר ,מלפפון ,עגבניות שרי ,פלפל
אדום ,צנונית ובצל סגול ברוטב ויניגרט תמרים ,גבינת פטה ואגוזים קלויים (מוגש ללא לחם)
ים תיכוני 61.................................................................................................................................................. GF VO
תערובת חסות ,עגבניה ,מלפפון ,עגבניות שרי ,פלפלים ,זיתי קלמטה ,בצל סגול וצנונית ,פטה יוונית
בתיבול שמן זית לימון ,פטרוזיליה וזעתר
בריאות 59. . ................................................................................................................................................... GF VF
סלט עשיר בעשבי תבלין טריים ,סלרי ,פטרוזיליה ,שמיר ובצל ירוק .שעועית מש ,עגבניה ומלפפון,
מתובל בלימון ,שמן זית ,טחינה וצנוברים קלויים

מרק היום ולחם חם

Soups

VO

39...........................................................................................................................

100%
קמ
ח דורום
אי
ט
ל
קי

Pizza

פרסקה רוטב עגבניות ,מוצרלה פרסקה ,קרם בלסמי ,אורגנו טרי ,שמן זית ועלי רוקט 64..........................

נפוליטנה

VO

רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ואורגנו טרי 54 . . ...........................................................................

תוספות לפיצה :פטה /בצל סגול  /פטריות /זיתי קלמטה /פלפלים 6 .. ...........................................................

VF

מנה טבעונית

VO

מנה שניתן להפוך לטבעונית בשינוי קל

GF

אופציה ללא גלוטן

מנה חריפה

Great Food
 -מנות עיקריות -

ניוקי פונגי 69........................................................................................................................................................
ניוקי בטטה בעבודת יד ,פטריות פורטובלו ,שמפיניון ושימג'י ברוטב שמנת כמהין ופרמז׳ן
פנה מסולסל 54 ............................................................................................................................................. VO
פסטה טריה ברוטב עגבניות איטלקי ,שום ,בזיליקום ואורגנו טרי
טורטליני תרד ,מנגולד וגבינות 69..............................................................................................................
טורטליני בעבודת יד ברוטב קרם עגבניות מיובשות ,מרווה ,שום ,פרמז׳ן וצנוברים
רביולי מוצרלה 64...............................................................................................................................................
אינלוטי ברוטב עגבניות קלאסי ,קרם שמנת ובזיליקום ,מוגש עם פרמז׳ן
רוטולו 67...............................................................................................................................................................
גלילות פסטה במילוי בטטה ,תרד וגבינות ,מוקרם ברוטב שמנת עגבניות ,מרווה ,פרמז׳ן וקרם פרש
לזניה ראגו פטריות 72.....................................................................................................................................
דפי לזניה ,ראגו פטריות ,רוטב בשמל ,אורגנו ,גבינת מוצרלה ופרמז׳ן .מוגש עם סלט אישי
פילה סלמון 89................................................................................................................................................ GF
פילה סלמון אפוי בתנור ,מוגש עם ניוקי בטטה ברוטב שום ,יין לבן ,חמאה ,מרווה ,עגבניות שרי
צרובות ,תרד ופרמז׳ן * .לנוהגי היתר
דג בקארי אדום VO
69..................................................................................................................................
נתחי דג  /טופו בקארי אדום ,קרם קוקוס ,שום ,ג'ינג'ר ,עגבניות שרי ,חצילים ,שימג'י ובצל ירוק,
מוגש עם אורז לבן
אודון סלמון VO
69..........................................................................................................................................
קוביות סלמון  /טופו ,מוקפצות עם אטריות אודון ,פטריות ,ברוקולי ,שעועית ובצל ירוק,
ברוטב סויה מתקתק ,ג׳ינג׳ר ופלפלים חריפים

פיש & צ׳יפס 72....................................................................................................................................................
נתחי דג לבן בציפוי פריך ,מוגש עם צ›יפס רוטב קיסר ומיונז קארי

Drinks
משקאות קלים
קוקה-קולה  /דיאט קוקה-קולה /
קוקה-קולה זירו 14. . ..................................................
ספרייט  /ספרייט זירו  /פאנטה 14. . .....................
קינלי סודה 11.............................................................
פיוז-טי אפרסק  /פריגת ענבים 14. . ....................
תפוזים  /גזר  /תפוחי עץ 19/17............

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

סלק ,סלרי ,תפוח 24.. ................................

ֵפ ָר ֵר ֶלה  Ferrarelleמים מינרליים

סלק ,סלרי ,גזר 24.. ....................................

מוגזים טבעיים 26/13...............................................

סלק ,תפוח ,תפוז 24.. ................................

מאלטי בירה שחורה 14. . ..........................................

מלפפון ,תפוח ,ג’ינג’ר ,סלרי 24.. ..........

לימונדה עם נענע טריה ולימונים 17/14. . .............

תפוח ,גזר ,ג’ינג’ר ,נענע 24.. ...................
גרין ג’וס תפוח לימון 24.. .........................
תפוח עץ גרנד סמית ,לימון ונענע

***!*** enjoy

Excellent Coffee
אספרסו קצר  /ארוך 9.. ...........................................

אמריקנו קטן  /גדול 15/13......................................

דופיונה קצר  /ארוך 11.............................................
אספרסו כפול

נס קפה על בסיס מים  /חלב 15.........................

מקיאטו קצר  /כפול 13/9.......................................
אספרסו מוכתם בקצף חלב
מקיאטונה  /כפול 14/10.. ......................................
אספרסו מוכתם בחלב ובקצף חלב
קפוצ’ינו קטן  /גדול 17/14. . .....................................
קפה איטלקי קלאסי

קפה טורקי13. . .........................................................
מוגש בפינג’אן עם  /בלי הל
שוקו חם קטן/גדול 17/14. . ......................................
תוספת קצפת 6......................................................

לטה קטן  /גדול 17/14. . .............................................
אספרסו עם הרבה חלב ומעט קצף
ניתן להזמין עם חלב דל שומן  /סויה  /שקדים  /שיבולת שועל | ניתן להזמין כקפה נטול קפאין

חמים ומיוחדים

מוקצ‘ינו 20............................................................................
אספרסו על פרלינים שוקולד וחלב מוקצף
צ’אי הודי קלאסי 20...........................................................
חלב חם מוקצף עם חליטה הודית ,ציפורן קינמון ודבש
סחלב חם 22.........................................................................
עם קינמון ,אגוזים וקוקוס
שוקו פרלינים 22.................................................................
חלב מוקצף עם שוקולד בלגי מריר
חליטות תה מוגש בקומקום אישי 16..............................
תה ירוק לימונית  /ג’ינג’ר אפרסק  /ארל גריי /
ירוק יסמין  /ירוק סנצ’ה  /פירות יער [נטול קפאין] /
לימונית לואיזה [נטול קפאין] קמומיל [נטול קפאין]
תה חם 12.. ..............................................................................
בקומקום אישי עם נענע  /לימון  /מקל קינמון  /ג’ינג’ר
סיידר חם 20.........................................................................
עם תפוחי עץ מיובשים ומקל קינמון
סיידר חם מחוזק ביין אדום  /רום 26. . ...............................
שוקו מרשמלו 22................................................................
שוקו חם וקטיפתי עם מרשמלו ממומס
דולצ׳ה אלפחורס 22..........................................................
חלב מוקצף בתוספת ריבת חלב אלפחורס וקצפת

את משקאות הקפה שלנו
אנו מכינים מתערובת
פולי קפה מובחרים:

crema
ניתן לרכוש במקום את תערובת
הקפה הטריה שלנו
באריזה של  1ק״ג

לטה לוטוס22.......................................................................
חלב מוקצף עם ממרח לוטוס קצפת ושברי עוגיות
משקה בריאות 16...............................................................
דבש ,נענע ,לימון ,ג׳ינג׳ר ומקל קינמון

מצננים

Cool Drinks

גרניטה קפה 21/19...................................................................................................

גרניטה פקאן 25/23.................................................................................................
גרניטה לימונענע ברד לימונים ונענע 22.. ............................................................
אייספרסו אספרסו ,קרח ומים14/11......................................................................
קפוצ׳ינו פרדו אספרסו חלב וקרח 19/17..............................................................
שוקו פרדו שוקו חלב וקרח 19/17..........................................................................
מילקשייק בטעמים 28..........................................................................................
שייק פירות על בסיס מים  /חלב  /תפוזים  /סויה  /חלב שקדים 29.. ................
שייק תותפוז שייק תותים ונענע על בסיס מיץ תפוזים 29.. ...............................
שייק בריאות שקדים בננות ,תמרים ופקאן סיני על בסיס חלב שקדים29.. ....

שירות לקוחותmandarin@mandarin.org.il | www.mandarin.org.il :

