סנדוויצ'ים

סלטים
₪44

סלט הבית

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

עגבנייה ,מלפפון ,פטרוזליה ,בצל סגול/בצל ירוק,
מוגש על מצע של חסה ,טחינה מלאה ,פיצוחים

סלט ירוק

₪44

חסה ,עלי רוקט ,מלפפון ,כרפס ,פטרוזליה,
חמוציות ואגוזי מלך.

₪48

סלט טונה

₪48

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

סנדוויץ' יווני

סנדוויץ' טבעוני (אוטופי)

סנדוויץ' עירקי
₪22

תוספות
סרדינים ₪16 -
גבינה ₪10 -

לחם₪8 -

ביצה קשה ₪6 -

₪38

מאפה כורדי מסורתי במגוון מילויים

חומוס גרגרים טחון ומתובל מוגש עם פטרוזליה טרייה,
זיתים ,וטחינה.

₪40

מיקס גבינות ,מוגש עם שמנת חמוצה וזיתים.

קיש/קיש טבעוני

₪48

לבחירה  -בטטה ,תרד ,ברוקולי ,פטריות ,בצל,
חציל ,גבינות .מוגש עם סלט אישי  -מלפפון,
עגבנייה ,פטרוזליה ,בצל ,טחינה מלאה ופיצוחים.

קישים ללא גלוטן
יפרח

₪44

₪39

ת ו ס פ ו ת  :גבינה  /ביצה קשה  ,₪6 -סלמון ₪10 -

נאפה בתנור
הפיצה של זריפה

₪45

בצק מותפח  48שעות ,רוטב עגבניות איטלקי
ו 100%מוצרלה איטלקית אמיתית.

פיצה בלקנית

₪56

₪45

הפיצה של זריפה עם גבינה טבעונית,

פיצה ללא גלוטן
פוקצ'ה פלפלים חריפים

₪48
₪38

מוגש עם פסטו פלפלים חריפים וגבינת פטה מגורדת.

פרחי פילו

השקשוקה של זריפה

₪48

מאפה פילו עם גבינות צאן במגוון מילויים  -תרד | חציל |
פטריות .מוגש עם טחינה ,לימון כבוש וסלט הבית אישי

מוגש עם טחינה ,זיתים ולחם הבית .תוספת גבינה ₪10 -
אפשרות ללא גלוטן

סנדוויץ' קוראסון חם

פיצה טבעונית

₪48

טבעוני

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

הפיצה של זריפה עם גבינת פטה ,זיתי קלמטה,
בצל סגול ועגבניה

₪49

עלי גפן ממולאים באורז
מוגש עם טחינה ,לימון כבוש וסלט הבית אישי.
תוספת יוגורט ₪8 -

₪42

ל ב ח י ר ה  :באגט לבן  /באגט מלא ,ג'בטה לבנה  /מלאה

₪38

קאדה ללא גלוטן

₪42

גבינת שמנת ,גאודה עיזים ,אגוזי מלך ,חסה ועלי רוקט
מוגש עם זיתים.

מיקס ,גבינות/פסטו בולגרית  /סלק אדום ופטה /
טרפיסלקה(עלי מנגולד) ובולגרית.
מוגש עם זיתים ושמנת חמוצה.

קאדה טבעוני

₪39

ג'בטה לבנה ,אריסה ,לימון כבוש ,טונה,
ביצה קשה ופטרוזליה.

סנדוויץ' קוראסון

המיוחדים של זריפה
קאדה

₪44

טחינה  ,חציל קלוי ,פלפלים קלויים ,ביצה קשה ,חסה ,עלי
רוקט ומלפפון חמוץ.

סנדוויץ' טוניסאי
טונה ₪9 -

₪42

ממרח פסטו/עגבניות מיובשות,פלפלים קלויים גבינת
אוטופי ,חסה ,עלי רןקט ,מלפפון ובצל ירוק.

חסה ,מלפפון ,עגבנייה ,בצל סגול ,זיתי קלמטה,
וגבינת פטה מגורדת.

סלט הבית אישי

סנדוויץ' חם

₪42

פלפלים קלויים ,ממרח פסטו ,גבינת פטה ,חסה ,עלי
רוקט,בצל ירוק וזיתי קלמטה .

חסה ,עלי רוקט ,מלפפון ,עגבנייה ,פלפלים קלויים,
טונה ,וביצה קשה.

סלט יווני

סנדוויץ' סלמון

₪44

פוקצ'ה חצילים

₪40

שמן זית ,חצילים של עדי וטחינה לבנה

טוסט הולנדי

₪39

באגט לבן  ,חמאה ,גאודה עיזים ,וכתמים של צ'דר כתומה,
מוגש עם זיתים ושמנת חמוצה.

פוקצ'ה מטבלים

פוקצה עם שמן זית מוגש עם  3מטבלים לבחירה

₪36

שתייה חמה

משהו קטן וטוב
₪32

לחם מטבלים

לחם הבית עם  3סוגי מטבלים לבחירה פסטו/טפנד
זיתים ירוקים או שחורים/עגבניות
מיובשות/אריסה/לימון כבוש/פלפלים
חריפים/טחינה/חמאה /טחינה עם סילאן/ריבת הבית.
תוספת מטבל –  .₪ 4תוספת לחם ללא גלוטן.₪ 8 -

מוזלי

אספרסו
קצר  /ארוך  /כפול
קצר  /כפול

₪12/₪10

אמריקנו

יוגורט עם גרנולה ,פירות העונה  ,טחינה וסילאן.

₪88

 5סוגי גבינות מוגש עם לחם הבית וירקות.
תוספת סלמון .₪ 12 -

קטן  /גדול

₪13/₪11

נס קפה
על בסיס חלב  /על בסיס מים

₪32

בורקס קרואסון
במילוי גבינה וחרדל דיז'ון מוגש עם חמוצי הבית,
שמנת חמוצה/טחינה וביצה קשה.

סטיק גבינה עם עשבי תיבול

₪16

פלוט גבינה וזיתי קלמטה

₪18

מוגש עם שמנת חמוצה

₪11/₪13

שוקו חם

₪12

שוקו שוקולד

₪16

שוקו ילדים

₪15

חלב מוקצף ,פרלינים וקצפת

מוגש עם שמנת חמוצה

מוקה

₪16

אספרסו ,חלב מוקצף ופרלינים  -חלב  /מריר

קינוחים
פאי

₪38

מרנג לימון | קראמבל תפוחים | שקדים ואגס

עוגת גבינה אפויה
קראק פאי

פבלובה

₪38

משקה חורף

קרמבל בשבבי גלילית מצופים שוקולד ונוגט ,קרמו
מריר וגנאש שוקולד חלב מוקצף.
טופי מלוח | פיסטוק שוקולד לבן | קפה |
קרמל אגוזי מלך
אגוזי פקאן | קראמבל תפוחים | שוקולד

₪38

סופלה שוקולד  -מוגש עם גלידה וקצפת
מוס שוקולד

הגלידה של זריפה
גלידת וניל עם סוכריות צבעוניות

₪24

גלידת וניל עם טחינה אתיופית מלאה
ושבבי אגוזים

₪28

גלידת וניל עם פירות יער

₪28

שאל את המלצר
טבעוני

תוספות:
תחליף חלב  -סויה  /שקדים  /שיבולת שועל
גלידה ₪10

₪2

אלכוהול ₪3

שתייה קרה
מים

₪38

קינוחים מתחלפים

₪16

קוקוס ,אגוזי מלך ומקל קינמון

שוקולד  ₪3קצפת ₪6

₪38

קינוחים ללא גלוטן

₪16

סחלב חם

₪38

פאי טבעוני

חליטת ארל גריי על בסיס חלב מוקצף
₪12

ג'ינג'ר ,תפוז ,מקל קינמון ודבש

מוגש עם גלידת וניל ורוטב פירות יער.

טארט

תה צ'ינו

₪14

₪36

₪48

 100%שוקולד

חליטת תה בטעמים

₪16

תה נענע

עוגיית שיבולת שועל קראנצ'ית ,מלית עשירה
בחמאה וניל וקרמל .מוגש עם קצפת וגלידה.

אפשרות ללא גלוטן

₪11/₪9/₪9

מקיאטו

₪38

פלטת גבינות זוגית

קפוצ'ינו
גדול  /קטן  /קורטאדו

₪10/₪12/₪14

₪9

סודה

₪11

קוקה קולה  /קולה זירו

₪13

ספרייט  /ספרייט זירו

₪13

חליטת תה קר בטעמים

₪16

קפה קר/אמריקנו קר/שוקו קר

₪16

מיצים טבעיים קשת
סלק אדום ותפוח | תפוח
רימון
לימונדה | תפוזים | אשכולית אדומה

₪16
₪18
₪16

משקה מוגז אורגני
תפוזזה  -תפוז דם ודומדמניות
לימוננדה  -למון ליים
תפוחחה  -תפוח ואננס

₪16
₪16
₪16

