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

פנקייקים מתוקים
₪ 28 הפנקייק המסורתי   

אבקת סוכר, סירופ מייפל ושוקולד

₪ 36 סינמון    
מייפל וקינמון בליווי אגוזי מלך (מומלץ להוסיף כדור גלידה)

₪ 39 שוקולדים    
שוקולד חלב, שוקולד לבן ופניני שוקולד

₪ 39 קוקילידה   
שוקולד לבן ושברי עוגיות קוקילידה

₪ 39 נוטלה אגוזים   
ממרח נוטלה ושברי אגוזי מלך

₪ 42 לילה לבן    
קרם נוגט לבן חם, סירופ שוקולד, פניני שוקולד ומקופלת לבנה 

₪ 48 טראפלס    
טראפלס שוקולד, נוטלה, שוקולד לבן ושברי מקופלת לבנה וחומה

₪ 48 בלונדי     
שוקולד בלונדי, קרמל מלוח, קשיו מקורמל, ספליט חלב, ושברי מרנג

₪ 54 בננה ספליט   
גנאש חמאת בוטנים, רוטב שוקולד, ופרוסות בננה ובוטנים

מוגש עם קצפת

₪ 54 טופי אלפחורס   
ריבת חלב, שוקולד לבן, קוקוס קלוי, עוגיות אלפחורס    

₪ 54 שטרודל    
תפוחי עץ, קרם פטיסייר, קראמבל, אגוזים וכדור גלידה וניל  

₪ 54 פנקייק כנאפה   
פנקייק, שערות קדאיף, גבינה, כדור גלידת פיסטוק

₪ 54 טירמיסו    
קרם קפוצי'נו, שוקולד לבן, אספרסו שוקולד וקצפת  

₪ 54 פבלובה    
קרם פטיסייר, שוקולד לבן, מרנג, פירות יער וכדור גלידה תות

₪ 58 פומבה שוקולד   
קרם נוטלה, שוקולד לבן, עוגיות קוקילידה, פניני שוקולד, 

מקופלת לבנה וכדור גלידה וניל עוגיות

₪ 58 צ'יז קייק לוטוס   
קרם גבינה, לוטוס, פקאן מסוכר, כדור גלידה וניל וקראמבל

₪ 58 צ'אנקי מנקי   
שוקולד חלב, בננה, אגוזי מלך, שברי פאדג' וכדור גלידה צ'אנקי מנקי

₪ 58 לואקר    
קרם לואקר, פניני שוקולד, כדור גלידה וניל, סירופ שוקולד וקצפת

₪ 58 וניל אוראו    
קרם עוגיות אוראו, כדור גלידה שוקולד בציפוי נוגט לבן,

שברי עוגיות אוראו וקצפת

₪ 58 פנקייק פרופיטרול   
פנקייק מרוצף עם מטבעות שוקולד לבן וחלב, גלילונית במילוי קצפת,

פחזנית וכדור גלידה וניל

₪ 58 קרמשניט לוטוס   
קרם שוקולד רוזמרי, דפי קרמשניט, קרם פטיסייר, פטל, גלידה וניל, 

קצפת ועוגיית לוטוס

שתיה חמה
₪ 10 אספרסו קצר/ארוך  
₪ 10 שחור / נס קפה / תה  
₪ 10 מקיאטו ארוך / קצר 
₪ 12 מקיאטו / אספרסו כפול 
₪ 12 אמריקנו   
₪ 16 / ₪ 14 / ₪ 12 הפוך קטן / גדול / מאג  
₪ 14 שוקו חם   
₪ 16 לאטה / נס על חלב  
₪ 16 תה בריאות ג'ינג'ר, לימון, דבש ומקל קינמון 
₪ 16 תה פירות יער וקינמון  
₪ 18 סיידר חם מוגש עם מקל קינמון ותפוח עץ  
₪ 23 סחלב חם מוגש עם קוקוס, קינמון ובוטנים 
₪ 25 סחלב פיסטוק מחית פיסטוק, בוטנים וקוקוס קלוי 
₪ 26 שוקו נוגט חלב חם עם נוגט אגוזים וקצפת 
₪ 26 שוקו שוקולד לבן קצפת ומקופלת לבנה  
₪ 26 קפוצ'ינו רטרו  

אספרסו, פרלינים שוקולד מריר, חלב חם וקצפת

₪ 26 משקה אלפחורס 
פרנץ' ונילה, ריבת חלב, קצפת וקוקוס קלוי 

₪ 9 תוספת גלידה / קצפת 
  

אלכוהול
₪ 22 קרלסברג בקבוק   
₪ 22 טובורג רד בקבוק  
₪ 22 קורונה בקבוק  
₪ 22 סומרסבי בקבוק  
₪ 27 ווינשטפן בקבוק   
גינס בקבוק  27 ₪
יין אדום יבש - מרלו        28 ₪ / 89 ₪
יין לבן יבש - שרדונה        28 ₪ / 89 ₪
יין מבעבע לבן                       23 ₪ / 69 ₪
₪ 39 וודקה + אקסל  
₪ 39 ייגר + אקסל  
₪ 39 טקילה + ספרייט  
₪ 39 ערק + לימונדה  
₪ 39 ויסקי + קולה  

סלטים מוגש עם לחם הבית. תוספת לחם - 5 ₪
₪ 46 סלט רטרו יווני   

מלפפון, עגבניה, בצל סגול, זיתי קלמטה, גבינה בולגרית וקרוטונים

₪ 46 סלט טונה   
מלפפון, עגבניה, בצל סגול, פולי סויה, טונה וביצה קשה

₪ 48 סלט חלומי   
מלפפון, עגבניה, בצל סגול, אגוזי מלך, גבינת חלומי ופטריות חמות

אוכל, קדימה אוכל...
₪ 49 פסטה פנה   

רטבים לבחירה: עגבניות / רוזה / שמנת-פטריות / שמנת-תרד

₪ 62 רביולי 4 גבינות  
רטבים לבחירה: עגבניות / רוזה / שמנת-פטריות / שמנת-תרד

₪ 48 פרנץ' טוסט מלוח  
גבינה צהובה, ביצת עין מעל, מוגש עם עגבניות שרי, פסטו וזיתי קלמטה

₪ 52 מק & צ'יז פסטה פנה ברוטב צ'דר וגבינת צ'דר מעל 
₪ 52 פיצה נפוליטנה  

תוספות לבחירה: זיתים / פטריות / בולגרית / צ'דר / בצל סגול - 5 ₪  
טונה / אננס / חלומי - 9 ₪  

₪ 52 שקשוקה   
2 ביצים ברוטב עגבניות קלאסי (חריף/לא חריף). מוגש עם לחם הבית

₪ 55 שקשוקה תרד  
2 ביצים ברוטב תרד שמנת, גבינת פטה. מוגש עם לחם הבית

שייקים
₪ 28 מילק שייק כדור 1 לבחירה: שוקולד / וניל / תות / בננה 
₪ 28 שייק פירות  

תות / בננה / תמר / מלון - על בסיס חלב או מיץ תפוזים

₪ 35 מילקשייק לוטוס רטרו  
אוראו, מקופלת, סירופ עוגיות לוטוס וקצפת

מילקשייק נוגט רטרו אוראו, נוגט אגוזים, מקופלת וקצפת   35 ₪
תוספת לשייק פקאן / מקופלת / שוקולד / אוראו   5 ₪
תוספת גלידה / קצפת   9 ₪

שתיה קלה
₪ 8 גזוז של פעם   

לימון / אננס / דובדבן / פסיפלורה / משמש / תפוח / טבעי (סודה)

₪ 25 קנקן גזוז   
₪ 14 תפוזים / לימונדה  
₪ 35 קנקן תפוזים / לימונדה  
₪ 10 מים מינרלים  
₪ 12 משקאות מוגזים קוקה-קולה / קוקה-קולה זירו 

 / ספרייט ליים / ספרייט זירו / פאנטה / מאלטי בירה שחורה

₪ 12 משקאות קלים  
פריגת משקה קל ענבים / תפוחים / פיוז-טי אפרסק / נביעות+ בטעמים

₪ 14 שוקו / קפה קר  
₪ 22 אייס קפה / שוקו / וניל 
₪ 23 לימונענע גרוס 

פנקייקים טבעוניים
₪ 28 הפנקייק המסורתי עם סירופ מייפל ושוקולד 
₪ 36 סינמון    

מייפל וקינמון בליווי אגוזי מלך

₪ 39 שוקולד ואגוזים    
ממרח אגוזים ושברי אגוזי מלך

₪ 54 דולצ׳ה דה לצ׳ה    
שוקולד לבן, ריבת חלב ושברי קוקוס קלוי

₪ 54 בננה ספליט    
ממרח אגוזים, חמאת בוטנים, בננה, קצפת ושברי בוטנים

₪ 54 פרוטי וניל    
קרם וניל, שוקולד לבן ופירות יער

₪ 58 צ'אנקי מנקי   
ממרח אגוזים, אגוזי מלך, בננה, שוקולד מריר וכדור גלידה צ'אנקי מנקי

₪ 58 אוראו    
ממרח אוראו, שוקולד לבן, כדור גלידה וניל וקצפת 

קצת אחרת...
₪ 39 אוראו נאגטס  

עוגיות אוראו מצופות בפנקייק מוגש עם כדור גליגה וקצפת

₪ 39 פרוטי נאגטס  
תות ובננה מצופים בפנקייק מוגש עם כדור גלידה וקצפת

₪ 48 וופל אמריקאי    
נוטלה, שוקולד לבן, כדור גלידה וקצפת

ניתן להוסיף אגוזי מלך/לוטוס/שברי אוראו/מקופלת חומה/מקופלת
לבנה/מרשמלו/פקאן מסוכר/אננס משומר בתוספת 5 ₪

₪ 48 פרנץ' טוסט   
ממולא שוקולד מריר/לבן, קרסט קרמל, פירות יער וקצפת

פנקייקים מלוחים
רוזה     52 ₪ 

רוטב רוזה, מוצרלה, זיתי קלמטה, גבינת פטה וביצת עין מעל.

אלפרדו      52 ₪ 
רוטב שמנת-פטריות ובצל מטוגן, מוצרלה, פרמז'ן וביצת עין מעל.

פלורנטין     52 ₪
רוטב שמנת-תרד, גבינות צ'דר ומוצרלה מגורדות וביצת עין מעל.

מומלץ להוסיף סלמון אפוי בתוספת 12 ש"ח

פנקייק פריטטה    52 ₪
חביתת פנקייק עם תפו"א, בטטה, גמבה, תרד, בצל  ופטרוזיליה

ספייסי חמשוקה    52 ₪
חומוס, רוטב שקשוקה, פלפל חריף, בצל סגול וביצה קשה

רטרו     58 ₪
נתחי סלמון מעושן, גבינת שמנת, מוצרלה, בצל סגול, פלפל קלוי,

חסה וביצת עין מעל.

מטוגנים
₪ 29 צ'יפס   
₪ 35 צ'יפס אמסטרדם  

צ׳יפס עם רוטב צ׳דר חם 

₪ 35 צ'יפס בטטה  
₪ 35 טבעות בצל   

₪ 32 פנקייק ילדים    
2 פנקייקים קטנים עם 3 תוספות לבחירה: מקופלת חומה / לבנה, 

נוטלה, שוקולד לבן, שברי קוקילידה, מרשמלו ומייפל
כל תוספת נוספת בעלות 5 ₪


