
₪ 38 קרם ברולה ........................................................................................

₪ 40 פאדג' שוקולד טופי מלוח וגלידת וניל ...................................................

₪ 36 טראפלס שוקולד בלגי בציפוי קקאו .....................................................

₪ 38 פאי תפוחים ......................................................................................

אפוגאטו נוגט קרם נוגט עם גלידת וניל
₪ 34 קצפת וקקאו מוגש עם אספרסו בצד .....................................................

קינוחים 

Dummy TextDummy Text



שתייה חמה   שתייה קלה 
₪ 17 | 14 הפוך  קטן/גדול  ₪ 13 משקאות מוגזים

₪ 12 | 10 אספרסו רגיל/כפול ₪ 10 סודה/מים

₪ 13 | 11 מקיאטו  רגיל/כפול ₪ 13 מים בטעמים

₪ 12 תה ₪ 18 | 14 סאן פלגרינו קטן/גדול

₪ 26 חליטה תה  ₪ 12 כוס לימונדה/תפוזים/אשכוליות 

₪ 14 שוקו חם ₪ 30 קרף לימונדה/תפוזים/אשכוליות 

₪ 14 אמריקנו ₪ 16 רימונים/תפוחים

קפה שחור 10 ₪ ₪ 22 לימונענע גרוס

₪ 12 נס קפה  ₪ 18 קפה קר 

סיידר תפוחים חם  ₪ 16 שוקו קר
₪ 18 עם מקל קינמון

₪ 13 פיוז טי 
סיידר תפוחים חם  

₪ 22 עם מקל קינמון ויין אדום ₪ 12 ענבים

תה פינוקים  שייק טבעי 
₪ 18 מקל קינמון, דבש, ג'ינג'ר ולימון ₪ 28 )שאל את המלצר(



 ..................................................................................................Creme Brulee 38 ₪

 .....................................Chocolate fudge salty toffee and vanilla ice cream 40 ₪

 ............................................Truffles Belgian chocolate coated with cocoa 36 ₪

 .........................................................................................................Apple pie 38 ₪

Apogato Nougat
Nougat cream with vanilla ice cream  

 ....................whipped cream and cocoa served with espresso on the side 34 ₪

Desserts



Soft drinks Hot drinks 
Sodas 13₪ cappuccino Small/large 14 | 17 ₪

Soda/water 10₪ espresso Regular/double 10 | 12 ₪

flavoured water 13₪ macchiato Regular/double 11 | 13 ₪

San Pellegrino small/large 14 | 18 ₪ tea 12₪

A glass of tea infusion 26₪
 lemonade/oranges/grapefruits 12₪

Hot Chocolate 14₪
Caraf 
lemonade/oranges/grapefruits 30₪ Americano 14₪

Pomegranates/apples 16₪ black coffee  10₪

grated Minted Lemonade 22₪ Instant Coffee 12₪

Iced coffee 18₪ Hot apple cider
with a cinnamon stick 18₪

Cold chocolate 16₪
Hot apple cider

Fuze Tea 13₪ with a cinnamon stick
and red wine 22₪

grape juice 12₪
special tea

Natural shake Cinnamon stick, honey
)Ask the waiter( 28₪ Ginger and lemo 18₪


