Take away
menu

כשר

coffee break
משקאות קפה חמים

נס קפה על בסיס מים  /חלב 12........................

ניתן להזמין עם חלב דל שומן  /חלב סויה /
חלב שקדים

קפה טורקי13..........................................................

אספרסו קצר  /ארוך 9............................................
דופיונה קצר  /ארוך 11.............................................
אספרסו כפול
מקיאטו קצר  /כפול 13/9.......................................
אספרסו מוכתם בקצף חלב

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

לטה מקיאטו 15.. .....................................................
חלב מוקצף מוכתם באספרסו (חלש)
אמריקנו קטן  /גדול 15/13.. ....................................

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

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

קפה קון פנה14.......................................................
דופיונה בתוספת קצפת

לטה קטן  /גדול 16/13..............................................
אספרסו עם הרבה חלב ומעט קצף

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

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

מקיאטונה  /כפול 13/9.........................................
אספרסו מוכתם בחלב ובקצף חלב

קפוצ’ינו קטן  /גדול 16/13......................................
קפה איטלקי קלאסי

תפוזים  /גזר  /תפוחי עץ 18/16. . ..........

תפוח ,גזר ,ג’ינג’ר ,נענע 24.. ...................
תה חם12. . ...................................................................
בקומקום אישי
עם נענע  /לימון  /מקל קינמון  /ג’ינג’ר

גרין ג’וס תפוח לימון 24.. .........................
תפוח עץ גרנד סמית ,לימון ונענע

סיידר חם 20..............................................................
עם תפוחי עץ מיובשים ומקל קינמון
סיידר חם מחוזק ביין אדום  /רום 24.....................

את משקאות הקפה שלנו
אנו מכינים מתערובת פולי
קפה מובחרים:

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 20.. ...................................................
עם קינמון ,אגוזים וקוקוס
שוקו פרלינים 20.. ..........................................
חלב מוקצף עם שוקולד בלגי מריר

drinks

משקאות קלים
קוקה-קולה  /דיאט קוקה-קולה /
קוקה-קולה זירו  /ספרייט  /ספרייט זירו 9.. .....
קינלי סודה 10. . ...........................................................
פיוז-טי אפרסק 10. . ..................................................
נביעות מים מינרלים 10. . .........................................

ֵפ ָר ֵר ֶלה  Ferrarelleמים מינרליים מוגזים
טבעיים  330/750מ“ל 26/13..................................
מאלטי בירה שחורה 13. . ..........................................
לימונדה עם נענע טריה ולימונים 16/13.. .............

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

Take away
menu

כשר

breakfast
all day long

בוקר מנדרין ליחיד 49........................................

קפה ומאפה עד שנגמר 28/26. . ..........................

ביצים כמו שאוהבים

פינוקי בוקר 16......................................................
מגוון מאפים  /עוגיות  /עוגת גזר

טחינה וסלסת פלפלים ,סלט טונה ,גבינת שמנת,
פטה מתובלת ,לחם חם ,חמאה וקונפיטורת הבית,

כריכון וקפה  /סחוט טרי 33.. ...........................
אבוקדו  / VOחביתת ירק עשירה /
סלט טונה  /סלמון מעושן (תוספת )₪ 8
מוגש בלחם שאור

סחוט טרי וקפה לבחירה
 2תוספות לבחירה:
בצל  /עשבי תיבול  /פטריות  /עגבניות  /פלפל קלוי
תוספות  :₪ 5מוצרלה /פטה /צפתית

ENTREEs

salads
 -מוגשים עם לחם חם -

צ’יפס 29.......................................................... ֿVF

צ’יפס בטטה

VF

סלט יווני 49.. ..............................................................
סלט חתוך גס ,עגבניה ,מלפפון ,מיקס עלים,
פלפל קלוי ,עגבניות שרי ,זיתי קלמטה ,בצל
סגול ,סלק ,צנונית עם פטה יוונית בתיבול שמן
זית ,לימון ופטרוזיליה

36............................................

-toast הבייגל טוסט מוגש עם סלט לבחירה -טוסט קלאסי 42................................................ VO
גבינה צהובה ,עגבניה טריה

סלט טונה 62.. .............................................................
עגבניות שרי ,מלפפון ,פלפל ,גזר ,בצל סגול וירוק,
זיתי קלמטה ,מיקס עלים ועשבי תיבול.
מוגש עם טונה מתובלת ,ביצה קשה וקורנישונים
סלט חלומי ופטריות55..........................................
גבינת חלומי פריכה עם פטריות מוקפצות ברוטב
טריאקי עדין על סלט שוק עשיר במיקס עלים
פריכים ,עגבניה ,מלפפון ,גזר ,פלפל קלוי ,צנון,
בצל סגול בתיבול שמן זית לימון ואגוזים

תוספות לבחירה 5. . ...............................................
טונה  /פלפל קלוי  /זיתים  /ביצה קשה /
גבינת פטה  /גבינה צפתית
טוסט של כולם 46............................................ VO
גבינה צהובה ,פטה ,עגבניה טריה ,זיתי קלמטה,
זעתר ושמן זית

sandwich
מוגשים בג׳בטה כפרית או פרנה מרוקאית
 -עם סלט לבחירה -

כריך חביתת ירק 48. . ..................................
חביתת עשבי תיבול ,גבינת שמנת או
טחינה ,עגבניה ,מלפפון ומיקס עלים פריכים
כריך טונה 48. . ................................................
סלט טונה ביתי ,מלפפון חמוץ ,בצל סגול,
עגבניה ,ביצה קשה ומיקס עלים פריכים
כריך סלמון דה לקס 58..............................
סלמון מעושן ,קרם שמנת ,מלפפון ,תרד,
בצל ירוק ,שמן זית ולימון

italian
פיצה נפוליטנה 45. . ............................ VO
בסיס איטלקי מקמח דורום ,מוצרלה,
רוטב נפוליטנה ואורגנו טרי

חברי מועדון משלמים פחות ומתפנקים יותר!
שירות לקוחות:
mandarin@mandarin.org.il | www.mandarin.org.il

VF

מנה טבעונית

VO

מנה שניתן להפוך לטבעונית בשינוי קל

תוספות  :₪ 5טונה  /פטה  /בצל סגול /
פטריות /זיתי קלמטה  /תרד  /פלפלים
קלויים /גבינה צפתית

