
Dessertקינוחים

אספרסו / ארוך ......................................... 10 ₪ 

אספרסו כפול ............................................ 14 ₪

קפה הפוך .................................................. 14 ₪

קפה הפוך גדול ......................................... 17 ₪

קפה שחור ................................................. 10 ₪ 

נס קפה / נטול ........................................... 12 ₪ 

מקיאטו / אמריקנו .................................... 13 ₪ 

שוקו חם .................................................... 14 ₪

תה צמחים ................................................. 11 ₪

חלב סויה ....................................... תוספת 3 ₪

שתיה חמה

Espresso / Long ............................... 10 NIS
Double Espresso ............................... 14 NIS
Cappuccino  ........................................ 14 NIS
Cappuccino large ............................. 17 NIS
Turkish coffee ................................... 10 NIS
 Instant / Decaffeinated Coffee ...... 12 NIS
Macchiato / Americano coffee ........ 13 NIS
Hot Chocolate .................................. 14 NIS
Herbal Tea ........................................... 11 NIS

Soy milk .......................... addition of 3 NIS

Hot Drinks

פאדג' שוקולד ............................................ 39 ₪ 

עוגת שוקולד חמה ביתית עשירה בשוקולד מבפנים 
ומבחוץ. מוגש עם כדור גלידה

פאי בנופי .................................................. 42 ₪ 

בצק פריך במילוי בננות מקורמלות וריבת חלב ומעליו 
קרם שנטילי קוקוס

צנצנת פסיפלורה שוקולד לבן .................. 42 ₪ 

קרם פסיפלורה ואגוזי לוז על מצע של מרנג נוגט ומעל 
גנש שוקולד לבן בציפוי פסיפלורה

פאי לימון ופיסטוק .................................... 42 ₪ 

פאי מבצק פריך עשיר במילוי קרם שקדים, מסקרפונה 
פיסטוק וקרם לימון אפוי

סושי שוקולד ועוגיות אוראו ...................... 35 ₪ 

רול שוקולד במילוי קרם שוקולד לבן ועוגיות אוראו, 
מוגש בליווי רוטב שוקולד

פאי פקאן ................................................... 42 ₪ 

פקאנים מקורמלים בשילוב מייפל וסילאן, אפויים בתוך 
בצק פאי פריך במיוחד. מוגש עם כדור גלידה

וופל בלגי ................................................... 36 ₪ 

וופל חם מוגש עם גלידות וניל ושוקולד בשילוב קצפת 
ורוטב שוקולד

chocolate fudge ............................. 39 NIS

Hot chocolate cake filled with chocolate and 
chocolate topping. served with vanilla ice cream

banoffee pie  ................................... 42 NIS

crispy dough pie filled with Caramelized bananas, 
butterscotch sauce and coconut Chantilly cream

Passionfruit jar with white chocolate ... 42 NIS

Passionfruit and Hazelnuts cream, Nugget Meringue 
and white Chocolate ganache in coating of passionfruit

Lemon and Pistachio pie ............... 42 NIS

Crispy dough pie filled with almonds cream, 
mascarpone cheese, pistachio & baked lemon cream

Chocolate  & Oreo cookies sushi .... 35 NIS

Chocolate roll filled with white chocolate cream 
and Oreo cookie, served with Chocolate frosting.

pecan pie  ......................................... 42 NIS

Caramelized pecans with Maple syrup and dates honey, 
baked in a crispy dough pie. served with vanilla ice cream

Belgian waffle ................................. 36 NIS

Hot Belgian waffle served with vanilla and chocolate 
ice cream, whipped cream and Chocolate frosting


