משהו קטן וטוב

סלטים
₪ 28

לחם מטבלים
לחם הבית עם  3סוגי מטבלים לבחירה
• פסטו • טפנד זיתים ירוקים או שחורים • עגבניות מיובשות •
אריסה • לימון כבוש • פלפלים חריפים • טחינה • טחינה עם
סילאן • חמאה • ריבת הבית
₪ 3
תוספת מטבל
₪ 5
תוספת לחם ללא גלוטן
מוזלי
יוגורט עם גרנולת פירות העונה וטחינה.

סלט הבית
מוגש על מצע חסה בעיטור טחינה מלאה ופיצוחים
• עגבניה • מלפפון • פטרוזיליה • בצל סגול/ירוק

₪ 42

סלט ירוק
₪ 45
• חסה • עלי רוקט • כרפס • פטרוזיליה • מלפפון • חמוציות •
אגוזי מלך

₪ 36

₪ 88
פלטת גבינות זוגית
סוגי גבינות לבחירה .מוגש עם סלסלת  5לחמים וירקות.
₪ 12
תוספת סלמון
₪ 29
בורקס קרואסון
במילוי גבינה וחרדל דיז׳ון .מוגש עם חמוצי הבית ,ביצה
ושמנת חמוצה  /טחינה.
סטיק גבינה עם עשבי תיבול
מוגש עם שמנת חמוצה.

₪ 16

פלטת גבינות וזיתי קלמטה
מוגש עם שמנת חמוצה.

₪ 88

₪ 45
סלט טונה
• חסה • עלי רוקט • מלפפון • עגבניה • פלפלים קלויים • טונה
• ביצה קשה
סלט יווני
₪ 45
• חסה • מלפפון • עגבניה • בצל סגול • זיתי קלמטה • גבינה
פטה מגורדת
₪ 21

סלט אישי
תוספות בתשלום:
• סרדינים  • ₪ 14 -תוספת לחם  • ₪ 8 -טונה  • ₪ 8 -ביצה
קשה  • ₪ 4 -גבינה • ₪ 8 -

₪ 48

השקשוקה של זריפה
מוגש עם טחינה ,זיתים וחלת הבית

המיוחדים של זריפה
₪ 36
מוגש עם חמוצי הבית ,זיתים ושמנת חמוצה.
קאדה  -מאפה כורדי מסורתי במגוון מילויים
מיקס גבינות•פסטו בולגרית•סלק אדום ופטה•טרפיסלקה (עלי מנגולד) ובולגרית•עגבניות מיובשות זיתי קלמטה ופטה
קאדה טבעוני

₪ 36

חומוס גרגרים טחון ומתובל מוגש עם פטרוזיליה טרייה ,זיתים ,טחינה וחמוצי הבית.

קאדה ללא גלוטןקאדה מיקס גבינות ,מוגש עם חמוצי הבית  ,שמנת חמוצה וזיתים.

₪ 36

יפרח  -עלי גפן ממולאים באורז מוגש עם טחינה ,לימון כבוש וסלט אישי .תוספת יוגורט ₪ 44 ₪ 5
מיקס גבינות•פסטו בולגרית•סלק אדום ופטה•טרפיסלקה (עלי מנגולד) ובולגרית•עגבניות מיובשות זיתי קלמטה ופטה
פרחי פילו  -מאפי פילו במגוון מילויים
גבינות צאן • תרד • חציל • פטריות

מוגש עם טחינה ,לימון כבוש וסלט אישי.

קישים לבחירה  -בטטה • תרד • ברוקולי • פטריות • בצל • חציל • גבינות

רגיל •

₪ 48

₪ 47

טבעוני • ללא גלוטן •
מוגש עם סלט אישי -מלפפון ,עגבנייה ,פטרוזיליה ,בצל ,טחינה מלאה ופיצוחים.

₪ 49

נאפה בתנור
₪ 39

פיצה  /ללא גלוטן
פיצה טבעונית

₪ 42

פוקצ׳ה פלפלים חריפים
מוגש עם פסטו ,פלפלים חריפים וגבינה פטה מגורדת.

₪ 39

₪ 39

פוקצ׳ה מטבלים
פוקצ׳ה עם שמן זית ועשבי תיבול .מוגש עם  3מטבלים לבחירה( .תוספת  ₪ 3למטבל נוסף)
פסטו•טפנד זיתים ירוקים/שחורים•עגבניות מיובשות• אריסה•לימון כבוש•פלפלים חריפים•טחינה• חמאה• טחינה עם
סילאן•ריבת הבית
טוסט הולנדי
באגט לבן  ,חמאה ,גאודה עיזים ,וכתמים של צ'דר כתומה ,מוגש עם זיתים ושמנת חמוצה.

₪ 39

* ניתן להוסיף לכל מנה סלט אישי ב ₪ 14 -

סנדוויצ׳ים
סנדוויץ׳ סלמון
גבינת שמנת ,סלמון מעושן ,עגבנייה ,בצל סגול ,עלי רוקט וחסה  .מוגש עם לימון כבוש וזיתים

₪ 42

סנדוויץ׳ חם
גבינת שמנת ,פרוסות תפוח ירוק ,גאודה עיזים ,אגוזי מלך ,חסה ועלי רוקט .מוגש עם זיתים.

₪ 39

סנדוויץ׳ טונה
פלפלים קלויים ,ממרח צ'ילי סריצ'ה ,טונה וירקות

₪ 37

סנדוויץ׳ טבעוני
טחינה ,ממרח חצילים קלויים ,עגבנייה ,מלפפון בכבישה ,בצל ,חסה ועלי רוקט ,מוגש עם זיתים.

₪ 39

סנדוויץ׳ ביצה קשה
טחינה  ,פלפלים קלויים ,ביצה קשה וירקות.

₪ 36

סנדוויץ׳ קרואסון
קוראסון חמאה,גבינת שמנת,סלמון מעושן,עגבנייה בצל סגול,חסה ועלי רוקט,מוגש עם זיתים ולימון כבוש.

₪ 42

סנדוויץ׳ קרואסון חם
גבינת שמנת ,גאודה עיזים ,אגוזי מלך ,חסה ועלי רוקט מוגש עם זיתים.

₪ 39

סנדוויץ׳ טוניסאי
ג'בטה לבנה ,אריסה ,לימון כבוש ,טונה ,ביצה קשה ופטרוזיליה.

₪ 42

לבחירה בכל הסנדוויצ'ים  :באגט לבן • באגט מלא • ג'בטה לבנה • ג'בטה מלאה
תוספת גבינה  /ביצה קשה  • ₪ 4 -תוספת סלמון ₪ 8 -

שתיה חמה

שתיה קרה
מים

₪ 9

אספרסו • ארוך • כפול

סודה

₪ 11

מקיאטו • כפול

₪ 12 • ₪ 10

אמריקנו גדול • קטן

₪ 10 • ₪ 13

קוקה•קולה זירו•ספרייט•ספרייט זירו
₪
נסטי

13

₪ 13

סן פלגרינו גדול
₪ 26
חליטת תה קר בטעמים

₪ 16

אייס קפה (בעונה)

₪ 16

₪ 11 • ₪ 9 • ₪ 9

₪ 12

הפוך קטן • גדול
• ₪ 15
קורטאדו

₪ 10

שוקוצ׳ינו

₪ 13
₪ 16

שוקו שוקולד
״השוקו של אייל״
שוקו על בסיס שוקולד מריר בתוספת אספרסו

אמריקנו קר • קפה קר • שוקו קר •
₪ 16

₪ 16

₪ 14

מיצים טבעיים

שוקו ילדים
חלב מוקצף פרלינים וקצפת

סלק אדום ותפוח
₪ 16

מוקה
אספרסו חלב מוקצף ופרלינים

₪ 15

פסיפלורה ותפוח
₪ 16

תה נענע

₪ 12

חליטת תה בטעמים

₪ 18
₪ 12

₪9

תפוח

₪ 16

תפוח עם נגיעות לימון

₪ 16

תהצ׳ינו
תה ארל גריי על בסיס חלב מוקצף

רימון

₪ 18

קפה שחור

לימונדה

₪ 16

נס קפה על בסיס מים • חלב

תפוזים

₪ 16

אשכולית אדומה
₪ 16

₪ 12 • ₪ 10

משקה חורף  -ג'ינג'ר ,תפוז קינמון ודבש

₪ 16

סיידר חם

₪ 16

סחלב מוגש עם קינמון ,קוקוס ואגוזים

₪ 16

בירות
סול
גולדסטאר אנפילטרד
פאולנר
כוס יין הבית לבן  /אדום
₪ 30
ערק לימונים
סומרסבי  -סיידר תפוחים
₪ 28

₪ 22
₪ 24
₪ 26

• תוספת חלב סויה • שקדים • שיבולת שועל • ₪ 2
• תוספת אלכוהול  • ₪ 10 -תוספת שוקולד • ₪ 3 -
תוספת קצפת • ₪ 6 -

₪ 28

בירות מתחלפות  -שאלו את המלצר

קינוחים
פאי לימון מרנג
קלתית בצק פריך במילוי קרם לימון מעוטר במרנג מושחם

₪ 36

פאי תפוחים
קלתית בצק פריך במילוי תפוחי עץ וצימוקים מתובלים בקינמון

₪ 36

פאי אגסים
קלתית בצק פריך במילוי קרם שקדים ואגסים מבושלים

₪ 36

עוגת גבינה אפויה

₪ 36

קינוחים מתחלפים  -שאל את המלצר
שוקולד 100%
קרמבל ושבבי גלילית מצופים שוקולד ונוגט ,קרמו מריר ,מוס וגנאש שוקולד חלב מוקצף

₪ 38

עוגת מוס לבן וברולה פיסטוק
דקואז שקדים ,ברולה פיסטוק ומוס שוקולד לבן

₪ 38

טארט טופי
בצק שקדים פריך ,טופי מלוח ,קרמו שוקולד וגנאש שוקולד חלב מוקצף

₪ 38

טארט פיסטוק
₪ 38
בצק שקדים פריך ,קרם פיסטוק ודובדבני אמרנה ,קרם שוקולד לבן
טארט קרמל
בצק שקדים פריך ,אגוזים בקרמל,קרם שקדים וקצפת קרמל עם טונקה ווניל

₪ 38

טארט קפה
בצק שקדים פריך ,קרם קפה ,גאנש לבן וגלאסז' קפה

₪ 38

* תוספת גלידה ב ₪ 10 -

הגלידה של זריפה
גלידת סוכריות צבעונית
₪ 24
וניל עם סוכריות • וניל עם רוטב תות
גלידת וניל עם טחינה אתיופית מלאה ושבבי אגוזים
₪ 28
גלידת וניל עם פירות יער

₪ 28

