תפריט בר
שתיה קלה

קינלי סודה | מים מינרלים
קוקה-קולה ,דיאט קוקה-קולה ,Zero ,ספרייט ,דיאט ספרייט
מים מוגזים עדין  750מ"ל
 | Fuze Teaלימונדה | תפוזים
קפה קר

שתיה חמה

קפוצ'ינו קטן | גדול
אספרסו קצר | כפול
מקיאטו קצר | כפול
קפה שחור
אמריקנו | נס קפה
תה ,לימון | נענע | ג'ינג'ר
שוקו חם | קר ,נס על חלב
חליטה
שוקו באונטי  -קקאו עשיר ואיכותי על בסיס קרם קוקוס עם נגיעה של קינמון
סיידר תפוחים חם עם קינמון | תוספת יין ₪ 12

12 | 10
15
23
15
19

תפריט מיוחד לפסח

17 | 14
13 | 11
13 | 11
11
15
15
17
18
19
19

יינות
מבעבע
קאווה ,ברוט כוס | בקבוק
למברוסקו רוזה כוס | בקבוק

יינות אדומים
כוס יין אדום
יוגב קברנה סובניון שיראז בלנד מאוזן ונעים ,מושלם להתפנק עליו בכוס
קברנה סובניון טרה רוסה קברנה קלאסי ,עם גוף ונוכחות
מרלו בזלת מרלו אופייני ,נעים ומעודן
עלמה קרימזון ,בלנד אדום ,יקב דלתון בלנד מאוזן של קברנה סובניון ,מרלו וקברנה פרנק
מרלו רזרב ,יקב דלתון יין עוצמתי ,מלא גוף ונוכחות

105 | 29
105 | 29
28
130 | 37
130 | 37
130 | 37
165
190

יינות לבנים
כוס יין לבן ,חצי יבש
יוגב סוביניון בלאן חמצמץ ויבש ,מושלם לצד דג
גוורצטרמינר יין קליל ופירותי ,מחליק בגרון ועושה טעם של עוד
פוּמה בלאן יין עגול ונעים לשתייה ,מתאים לצד מנות פיקנטיות
דלתון ֶ
עלמה קורל ,רוזה ,יקב דלתון רוזה מפתיע עם צבע מפתה ,מחליק בקלות בגרון
שרדונה ברבדו שרדונה קלאסי ,עם טעם עדין של חבית אלון

אלכוהול

ארק ,צ'ייסר | מנה
וודקה סטולי ,צ'ייסר | מנה
קיר רויאל ,שמפניה עם פירות יער
קוקטייל ג'אפה סנרייז -ארק ותפוזים
מוחיטו על בסיס וודקה
סקרודרייבר -וודקה עם תפוזים

25
130 | 37
140 | 42
140 | 42
140
160
28 | 16
33 | 17
38
45
45
45

אנו שמחים להגיש לכם תפריט מיוחד וכשר לפסח ,חלק מהמנות שונו בהתאם לחג.
נשמח לעמוד לרשותכם לאורך כל השנה בכל חגיגה ,אירוע והופעה.
לידיעתכם ,במהלך ימות השנה התפריט הרגיל שלנו כולל שפע של
מנות בריאות ,מנות טבעוניות ,דגים ,פסטות ,קינוחים ועוד.

שיהיה חג שמח ,משפחת קפה יפו

תפריט מיוחד לפסח

תפריט מיוחד לפסח
התפריט שלנו כשר לאוכלי קטניות ,ניתן לקבל את
המנות המסומנות בעיגול ללא קטניות .נא בררו אצל המלצר

ראשונות

עלי גפן שוק לווינסקי

עיקריות נוספות
קיש בטטה

30

 5יח' עלי גפן חמצמצים ,יבוא טורקי של אברמנטו ,במילוי אורז ברוטב יוגורט וסלסלה פלפלים מעושנת

סביצ'ה דג ים

39

קוביות דג נא ,בצל סגול וירוק ,פטרוזיליה ,ואיולי עם קמצוץ שאטה

פריקסה בטטה

43

בטטה אפויה בתנור לבנים במילוי סלט טונה עם לימון כבוש ,איולי שום ,פסטו וביצה רכה

מרק ירקות עם קניידלעך

45

שלל ירקות עם  3יח' קנידלעך

חציל שמש אדומה

49

על מצע טחינה וסלסה של פלפלים קלויים ,מוגש עם לחמניה

 4מזאטים

55

איקרה ,סלט חצילים ,פלפל קלוי בחומץ ,דג מלוח

לחם כשר לפסח/מצות

סלטים

סלט עגבניות

13

59

עגבניה טריה ,עגבניות שרי צבעוניות ,בצל סגול ,פלפל קלוי בוינגרט שום-פטרוזיליה על מצע לאבנה
* ניתן לקבל עם טחינה | טונה במקום לאבנה

הסלט של רוני

59

מוגש עם סלט ירוק

קציצות עדשים

71

ברוטב קטיפתי של תרד וחלב קוקוס

פסטה שמנת פטריות

55

פטריות שמפניון ופורטבלו מוקפצות בחמאה ויין לבן עם שמנת ובצל

פסטה סלמון

72

נתחי סלמון מוקפצים עם רוטב פסטו ושמנת ,גבינת מנצ'גו ושקדים

פסטה רומאנה

55

פסטה עם זוקיני ,בצל ,שום ,עגבניות טריות ומיובשות

רביולי גבינות

69

ברוטב פסטו ושמנת מוקרם עם  100%מוצרלה אמיתית

רביולי בטטה

69

ברוטב רוזה מוקרם עם  100%מוצרלה אמיתית

קינוחים

כל הקינוחים )למעט שטרודל( כשרים ללא חשש לקטניות
כדור גלידה או סורבה מרענן

26|16

טעמים :וניל צרפתי ,סורבה :תות | קוקוס | פסיפלורה

עוגת גבינה אפויה

חסה אייסברג ,בצל סגול ,חמוציות ,שקדים ואגוזים בויניגרט מתקתק של בלסמי וסילאן וגבינת מנצ'גו

סלט קינואה מפנק

59

59

קרה עם רוטב פירות יער

אצבע פררו רושה

קינואה צבעונית עם קוביות בטטה קלויות ,בצל סגול ,ארוגולה קצוצה ,גבינת עיזים ,חמוציות ואגוזי לוז

40
40

שכבות של נוגט ,קרם שוקולד בלגי וגנאש שוקולד עם אגוזי לוז מקורמלים בציפוי פררו רושה

טופי קראנץ

דגים

חריימה עם טחינה

89

פילה דג לבן ברוטב חריימה עם פלפלים ,גרגירי חומוס וכוסברה על מצע טחינה ,מוגש עם לחם

סלמון חרדל-מייפל

103

עסיסי מבפנים ושזוף מבחוץ עם שומשום קלוי

סלמון שקדים

103

אפוי בציפוי שקדים ברוטב בלסמי יין מצומצם

פילה מוסר

109

צרוב על הפלנצ'ה על מצע קרם כרובית-קוקוס בניחוח מתקתק

דניס שלם מוגש ב"חבילה"
עטוף לימון ,עשבי תיבול וקונפי שום

125

42

עוגת שוקולד פאדג' עשירה  ,קרם נוטלה ,קראמבל שוקולד ונוגט ,עם קרם וניל במעטפת של קרמל מלוח
משובץ גבישי שוקולד מוזהבים מתפצפצים

שטרודל תפוחים

42

מאפה עלים חם במילוי תפוחי עץ עם גלידה וניל

מוצארט

42

שכבות של מרנג אגוזי לוז ומרנג שוקולד משולבים עם מוס שוקולד בלגי ומוס שוקולד לבן בציפוי שוקולד חלב

עוגת שוקולד חמה
עם רוטב שוקולד וגלידה וניל

55

