פתיחה

חומוס אבו רטרו )עם טחינה וגרגרים(
מוגש עם פרעצל

פלטת מאזטים

חמוצי הבית ,גרגרי חומוס ,זיתים ונאצ'וס

כרובית מטוגנת

עם רוטב עגבניות וטחינה

אדממה
פוטטוס מתובל
צ'יפס
צ'יפס בטטה
צ'יפס אמסטרדם
צ׳יפס עם רוטב צ׳דר חם

טבעות בצל
סיגרטרו

עיקריות

29
29
29
29
29
29
35
35
35
35

סיגרים ממולאים ברוסטביף ,עשבי תיבול ,בצל סגול ופלפל קלוי .מוגש
עם סלט אישי וטחינה

סלטים

סלט יווני

49

עלים ירוקים ,מלפפון ,עגבניות שרי חתוכים גס ,בצל ,גבינה בולגרית,
זיתי קלמטה וזעתר

סלט ירושלמי

עלים ירוקים ,מלפפון ,עגבניות שרי ,בצל ,מלפפון חמוץ,
גרגירי חומוס ,תפו״א ,חציל קלוי ,ביצה קשה ורוטב הבית

סלט ניסואז

עלים ירוקים ,מלפפון ,עגבניות שרי ,בצל ,מלפפון חמוץ,
מוס טונה ,קוביות פוטטו ,ביצה קשה ורוטב הבית

סלט רוסטביף

עלים ירוקים ,מלפפון ,עגבניות שרי ,בצל ,רצועות רוסטביף,
מלפפון חמוץ ,פלפל קלוי ורוטב איולי עשבי תיבול

סלט עוף

52

59

פסטה פנה

רוטב לבחירה :רוזה  /אלפרדו  /נפוליטנה  /פלורנטין )שמנת-תרד(
מוגש עם סלט אישי

פוקצ'ה קרניבורים

רוטב פיצה ,מוצרלה ורצועות רוסטביף

רביולי  4גבינות

רוטב לבחירה :רוזה  /אלפרדו  /נפוליטנה  /פלורנטין )שמנת-תרד(
מוגש עם סלט אישי

כדורי מק & צ'יז

כדורי פסטה צדפים מטוגנים עם רוטב בשמל ,צ׳דר ומוצרלה.
מוגש עם סלט אישי

חזה עוף מעושן עם ציפוי פריך .מוגש עם תוספת לבחירה:
צ׳יפס  /צ׳יפס בטטה  /פוטטו מתובל  /טבעות בצל  /סלט אישי

צ'ילי קון קרנה

תבשיל מקסיקני פיקנטי עם שעועית אדומה ,עגבניות ובשר טחון.
מוגש על טורטיה עם תוספת נאצ'וס בצד

המבורגר  200גר'

חסה ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ובצל סגול .מוגש עם תוספת לבחירה:
צ׳יפס  /צ׳יפס בטטה  /פוטטו מתובל  /טבעות בצל  /סלט אישי
תוספת רוטב צ׳דר ₪ 10 -

סלופי ג'ו

המבורגר מפורק .בשר בקר טחון על הפלנצ׳ה ברוטב הבית.
מוגש עם תוספת לבחירה :צ׳יפס  /צ׳יפס בטטה  /פוטטו מתובל
 /טבעות בצל  /סלט אישי .תוספת רוטב צ׳דר ₪ 10 -

סלופי פילדלפיה

רצועות רוסטביף על הפלנצ׳ה עם בצל מטוגן ,פלפל קלוי ,ירקות
ורוטב רויאל .מוגש על טורטיה עם תוספת צ׳יפס  /פוטטו מתובל

גראונד זירו

המבורגר כפול בפנקייק!
 3פנקייקים 2 ,קציצות המבורגר ) 200גרם כל אחת( ,טבעות בצל
ורוטב צ׳דר .מוגש עם צ׳יפס אמסטרדם

49

פנקייק אלפרדו

רוטב שמנת-פטריות ,בצל מטוגן וביצת עין מעל

פנקייק רוזה

רוטב שמנת-עגבניות ,זיתי קלמטה ,גבינת פטה וביצת עין מעל

59

רוטב שמנת-תרד וביצת עין מעל

פנקייק רטרו

סלמון מעושן ,קרם גבינת שמנת ,בצל סגול ,עגבניה וביצת עין.
מוגש עם חמוצי הבית

פנקייק טקסס

32
39

47
52

52

ניתן להזמין מנות פנקייק טבעוניות  /ללא גלוטן .שאלו את המלצר/ית

רצועות חזה עוף מעושן ,ביצת עין ,חסה ,מלפפון חמוץ ,עגבניה,
בצל סגול ורוטב רויאל .מוגש עם חמוצי הבית

פנקייק ניו יורק

רצועות רוסטביף ,בצל מטוגן ,פלפל קלוי ,ביצת עין ורוטב רויאל
מוגש עם חמוצי הבית

49

59

פסטה

נקצ'יפס ילדים

נקניקיות עוף עם צ׳יפס .מוגש עם קטשופ ומיונז

קרם נוטלה ,שוקולד לבן ופניני שוקולד

נוטלה אגוזים
סינמון

מייפל ,קינמון ,אגוזי מלך וכדור גלידה וניל

לילה לבן

קרם נוגט לבן חם ,סירופ שוקולד ,פניני שוקולד ומקופלת לבנה

59

בלאק & ווייט

24
34
34
34
38
38
42

קרם נוטלה ושוקולד לבן ,מקופלת חומה ולבנה ,פניני שוקולד וקצפת

פבלובה

69

89

48

קרם פטיסייר ,שוקולד לבן ,מרנג ,פירות יער וכדור גלידה תות שמנת

שטרודל

קרם פטיסייר ,תפוחי עץ במייפל ,שברי אגוזי מלך ,קראמבל
וכדור גלידה וניל

פומבה שוקולד

קרם נוטלה ,שוקולד לבן ,עוגיות קוקילידה ,פניני שוקולד ,מקופלת
לבנה וכדור גלידה וניל עוגיות.

וניל אוראו

48

52

52

קרם עוגיות אוראו ,כדור גלידה שוקולד בציפוי נוגט לבן ,שברי עוגיות
אוראו וקצפת

44
44
44
52

56

59

רטרו רושה

קרם פררו רושה ,שברי אגוזי לוז ,מיני מרשמלו וכדור גלידה וניל

לואקר

52
58

קרם וופל לואקר ,וופל מצופה שוקולד ,פניני שוקולד ,כדור גלידה וניל,
סירופ שוקולד וקצפת

מילקשייקים ושייקים

אייס וניל  /שוקו  /קפה
שייק פירות

תות  /בננה  /תמר  /מלון .על בסיס :חלב  /תפוזים  /מים

22
26

מילקשייק וניל  /שוקו  /תות  /בננה

26

מילקשייק רטרו לוטוס  /נוגט עם קצפת
מילקשייק בן & ג׳רי׳ס שאלו את המלצר/ית

35

25

25
25

טראפל׳ס עם גלידה

 2טעמים לבחירה :וניל  /שוקולד  /תות  /בננה

וופל בלגי

מוגש עם קצפת וכדור גלידה לבחירה :וניל  /שוקולד  /תות  /בננה
ורוטב לבחירה :נוטלה  /שוקולד לבן  /מייפל

סאנדיי

משקאות מוגזים

קוקה-קולה  /קוקה-קולה זירו  /ספרייט ליים  /ספרייט זירו  /פאנטה /
מאלטי בירה שחורה

משקאות קלים

35

38
42

42

 3כדורי גלידה לבחירה :וניל  /שוקולד  /תות  /בננה עם שברי אוראו,
סירופ שוקולד וקצפת

12

12

פריגת משקה קל ענבים  /פיוז-טי אפרסק  /נביעות +בטעם ענבים  /אפרסק

נביעות מים מינרלים
גזוז של פעם כוס  /קנקן

10

לימון  /אננס  /דובדבן  /פסיפלורה  /משמש  /תפוח  /טבעי

תפוזים  /לימונדה כוס  /קנקן

19 / 7
25 / 12

שתיה חמה

אספרסו קצר  /ארוך  /כפול
קפה שחור  /נס קפה
תה
הפוך קטן  /גדול  /ענק
אמריקנו חם  /קר
שוקו חם  /נס על חלב
קפה קר
תה בריאות עם לימון ,דבש ,ג׳ינג׳ר ומקל קינמון
סיידר תפוחים חם
סחלב חם
שוקו נוגט עם קצפת
קפה עם שוקולד וקצפת
תוספת גלידה  /קצפת למשקאות

12 / 10 / 8
10
12
16 / 14 / 12
12
14
16
16
18
18
23
23
9

אלכוהול

קרלסברג  /טובורג חבית
סטלה ארטואה בקבוק
ויינשטפן  /הוגרדן בקבוק
קסטיל רוז׳ בקבוק
וודקה  /וויסקי  /טקילה  /אוזו צ׳ייסר  /שוט
יין מבעבע אדום  /לבן  /רוזה כוס  /בקבוק
יין אדום  /לבן כוס  /בקבוק
יין לבן גוורצטרמינר כוס  /בקבוק
מרגריטה תות
שליש  /חצי

קינוחים

 2פנקייקים קטנים עם  3תוספות לבחירה :מקופלת חומה  /לבנה ,נוטלה,
שוקולד לבן ,שברי קוקילידה ,מרשמלו ומייפל
פנה ברוטב עגבניות  /שמנת

קוקילידה

שוקולד לבן ושברי עוגיות קוקילידה

קרם נוטלה ושברי אגוזי לוז

מנות ילדים

פנקייק ילדים

הפנקייק המסורתי

שוקולדים

פנקייקים מלוחים

פנקייק פלורנטין

איטליה הקטנה

רוטב פיצה ומוצרלה

קריספי צ׳יקן

49

50

עלים ירוקים ,מלפפון ,עגבניות שרי ,בצל ,קוביות חזה עוף ,קרוטונים,
מלפפון חמוץ ,פלפל קלוי ורוטב איולי עשבי תיבול

פוקצ'ה אדומה

נקצ'יפס

מיקס נקניקיות עם פוטטו מתובל .מוגש עם קטשופ ,מיונז ,חרדל
וחמוצים בצד

פנקייקים מתוקים

עם אבקת סוכר ,רוטב מייפל וסירופ שוקולד בצד

שתיה קלה

32 / 24
24
32
34
39 / 22
64 / 24
89 / 32
99 / 36
38

Starter

Main

Hummus Abu-Retro

29

Appetizers Plate

29

Fried Cauliflower

29

with whole chickpeas &tahini. served with a pretzel
House pickles, Chickpeas, Olives & Nachos
With tomato sauce & tahini

Edamame

29

Spiced Potatoes

29

French Fries

29

Sweet Potato Fries

35

Amﬆerdam Fries

35

French fries with hot cheddar cheese sauce

Onion Rings

35

CigaRetro

35

Fried cigars ﬁlled with roaﬆbeef, herbs, red onion & roaﬆed bell
peppers. served with a small salad & tahini

Green leaves, cucumber, cherry tomatoes, onion,
feta cheese, calamata olives & zaatar

Jerusalem Salad

Green leaves, cucumber, cherry tomatoes, onion, pickles,
chickpeas, potatoes, eggplant, boiled egg & house sauce

Nicoise Salad

Green leaves, cucumber, cherry tomatoes, onion, pickles,
tuna mousse, potatoes, eggplant, boiled egg & house sauce

Roaﬆbeef Salad

Green leaves, cucumber, cherry tomatoes, onion, roaﬆbeef,
pickles, roaﬆed bell peppers & herbs aioli sauce

Chicken Salad

49

50

52

59

59

Little Italy

Red sauce & mozzarella

Penne Paﬆa

Red sauce, mozzarella & roaﬆbeef slices

4 Cheese Ravioly

32
39

47
52

Sauce selection: Rose / Alfredo / Napolitana / Florentine (spinach)
served with a small salad

Mac & Cheese Balls

Crispy Chicken

49

Smoked chicken breaﬆ with a crispy cruﬆ. served with 1 side dish:
french fries / sweet potato fries / spiced potatoes / onion rings / salad

Chili Con Carne

Spicy mexican dish with red beans, tomatoes and ground beef.
served on a tortilla with extra nachos on the side

Hamburger (200 grams)

49

59

Sloppy Joe

59

Ground beef in special house sauce. served with 1 side dish:
french fries / sweet potato fries / spiced potatoes / onion rings / salad
extra hot chedder cheese sauce - 10 ₪

Sloppy Philadelphia

69

Double hamburger in pancakes!
3 pancakes, 2 burgers (200 gr each), onion rings & hot cheddar
sauce. served with amsterdam fries.

52

Fried paﬆa balls with cream sauce, chaddar cheese & mozzarella
cheese. served with a small salad

Vegan / Gluten free pancakes are available. ask our team about it

89

24

Gazoz (Flavored Soda) Cup / Jug

Cookielida

34

Orange Juice / Lemonade Cup / Jug

Chocolates

34

With powdered suger, maple syrup & chocolate syrup
White chocolate & broken cookies
Nutella cream, white chocolate & chocolate pearls

Nutella & Nuts

34

Cinnamon

38

White Night

38

Black & White

42

Maple syrup, walnuts & vanilla ice cream

Nugget cream, chocolate syrup, chocolate pearls & white chocolate
Nuttela & white chocolate cream, dark & white chocolates,
chocolate pearls & whipped cream

Pavlova

48

Strudel

48

Pumba Chocolate

52

Paﬆry cream, white chocolate, meringue, berries & ﬆrawberry ice cream
Paﬆry cream, apples in maple syrup, walnuts, crumble & vanilla
ice cream
Nutella cream, white chocolate, broken cookies, chocolate pearls,
white chocolate & vanilla-cookies ice cream

Vanilla Oreo

Savoury Pancakes

Soft Drinks

The Traditional Pancake

Nutella cream & hazelnuts

Lettuce, tomato, pickles & onion. served with 1 side dish:
french fries / sweet potato fries / spiced potatoes / onion rings / salad
extra hot chedder cheese sauce - 10 ₪

Oreo cookies cream, chocolate ice cream covered in white nugget,
broken oreo cookies & whipped cream

52

Alfredo Pancake

44

Retro Rocher

52

Rosè Pancake

44

Loacker

58

Florentin Pancake

44

Mushrooms - cream sauce, fried onion & fried egg
Tomato - cream sauce, olives, feta cheese & fried egg
Spinach - cream sauce & fried egg

Retro Pancake

Smoked salmon, cream cheese, red onion, tomato & fried egg.
served with pickles

Texas Pancake

Sauce selection: Rose / Alfredo / Napolitana / Florentine (spinach)
served with a small salad

Carnivore Focaccia

49

Mixed hot-dogs with spiced potatoes.
served with ketchup, mayonnaise, muﬆard & pickles

Ground Zero

Green leaves, cucumber, cherry tomatoes, onion, chicken breaﬆ
cubes, crotons, pickles, roaﬆed bell peppers & herbs aioli sauce

Red Focaccia

Nak’Chips

Slices of roastbeef, fried onions, roasted bell peppers, fresh
vegetables & royal sauce. served with french fries / spiced potatoes

Salad

Greek Salad

Sweet Pancakes

Smoked chicken breaﬆ ﬆripes, fried egg, lettuce, pickled
cucumber, tomato, red onion & royal sauce. served with pickles

New York Pancake

Roaﬆbeef ﬆripes, fried onion, roaﬆed bell peppers, fried egg
& royal sauce. served with pickles

52

56

59

25

2 small pancakes with 3 topping to choose: white/milk chocolate,
nutella, cookies, marshmallow & maple syrup

Paﬆa

25

Nak’Chips Kids

25

Penne paﬆa with tomato / cream sauce

Loacker wafers cream, chocolate waffle, chocolate pearls, vanilla
ice cream, chocolate syrup & whipped cream

Milkshake

Chicken hot-dogs & french fries. served with ketchup & mayonnaise

12 / 25

Mineral Water (Neviot)

10

Sodas

12

Drinks

12

Coca-cola / cola zero / fanta / sprite / sprite zero / malt beer
Grape juice / fuze tea peach / grape water / peach water

Hot Drinks

Espresso Short / Long / Double

8 / 10 / 12

Turkish Coffee / Nescafe

10

Tea

12

Cappuccino S / L / XL

12 / 14 / 16

Americano (Hot / Cold)

12

Hot Chocolate / Nescafe on Milk

14

Cold Coffee

16

Healthy Tea With lemon, honey, ginger & cinnamon

16

Hot Apple Cider

18

Hot Sahlav (Salep)

18

Hot Chocolate, Nugget & Whipped Cream

23

Cappuccino, Chocolate & Whipped Cream

23

Extra Ice Cream / Whipped Cream

Alcohol

Carlsberg / Tuborg Draft 0.3L / 0.5L

9

24 / 32

Stella Artois Bottle

24

Weihenﬆephan / Hoegaarden Bottle

32

Strawberry / banana / dates / melon. base: milk / orange juice / water

Kaﬆeel Rouge Bottle

34

Milkshake Vanilla / chocolate / ﬆrawberry / banana

26

Vodka / Whisky / Tequila / Ouzo Chaser / Shot 22 / 39

Retro Milkshake Lotus / nugget & whipped cream

35

Sparkling Red / White / Rose Wine Glass / Bottle 24 / 64

Ben & Jerry’s Milkshake ask your waiter

35

Red / White Wine Glass / Bottle

32 / 89

Gewurztraminer White Wine Glass / Bottle

36 / 99

Iced Vanilla / Chocolate / Coffee

22

Fruit Shake

26

Dessert

Kids Menu

Kids Pancake

Ferrero rocher cream, hazelnuts, marshmallow & vanilla ice cream

7 / 19

Lemon / pineapple / cherry / passion fruit / apricot / apple / clear

Chocolate Truffles & Ice Cream

38

Belgian Waffle

42

Sunday

42

Choose 2 flavours: vanilla / chocolate / ﬆrawberry / banana
Served with whipped cream, ice cream (vanilla / chocolate /
ﬆrawberry / banana) & sauce (nutella / white chocolate / maple)
3 ice cream scoops: vanilla / chocolate / ﬆrawberry / banana.
with broken cookies, chocolate syrup & whipped cream

Strawberry Margarita

38

