ב"ה

הפיצריה

MENU

תפריט

BAGEL TOAST

Additional topping: tomato, pepper, onion, hot
peppers, olives, corn. Extra charge: tuna, egg, Extra
cheese, mushrooms – 40 per topping

FRESH MARKET SALAD

In a honey and mustard vinaigrette

PENNE PASTA

With Italian tomato sauce
Extra Creamed Cheese: 40 bath

AIOLI PASTA

With cherry tomatoes & garlic sauce
Extra Creamed Cheese: 40 bath

FUSILLI PASTA

With salmon in coconut milk sauce and forest mushrooms

CREAMED POTATO

In béchamel sauce, mushrooms and yellow cheese

SPECIAL BUREKAS

Served with egg, tahini and pickles

SAMBUSAK

Served with tomato sauce, egg, cheese, eggplant and potato

בייגל טוסט
250
110
130
130
360
210
170
185

MALAWACH

245

GARLIC BREAD

Served with homemade dips

PIZZA
PIZZA WITH TOPPING
Additional topping: tomato, roasted pepper, eggplant,
onion, olives, corn, pineapple, cheese, mushrooms
Extra charge: of tuna, egg, Extra chesse – 40 per topping

FRENCH FRIES / SPICY FRENCH FRIES

 חרדל ודבש,בויניגרט

ברוטב עגבניות איטלקי
 באט40 :תוספת הקרמה לפסטה

פסטה אליו אוליו

285

Filled with cheese, egg and tomato sauce

סלט ירקות שוק
פסטה פנה

CALZONE

Served with tomato sauce, cheese, onions and olives

, פלפל חריף, בצל, פלפל קלוי, עגבניות:תוספות אפשריות
, דאבל גבינה, ביצה קשה, טונה: תוספות בתשלום. תירס,זיתים
 באט לתוספת40 - פטריות

80
210
260

80

עם שום ועגבניות שרי
 באט40 :תוספת הקרמה לפסטה

פסטה פוזילי
עם סלמון ברוטב חלב קוקוס ופטריות יער

תפוח אדמה מוקרם
 פטריות וגבינה צהובה,תפו"א מוקרם ברוטב בשמל

בורקס פינוקים
 טחינה וחמוצים,מוגש עם ביצה קשה

סמבוסק
 חציל ותפוח אדמה, גבינה, ביצה,רוטב עגבניות

קלצונה
 בצל וזיתים, גבינה,רוטב עגבניות

מלאווח
 ביצה ורסק עגבניות,ממולא גבינה

לחם שום
עם מגוון מטבלים

פיצה
פיצה עם תוספות
, פלפל חריף, בצל, חציל קלוי, פלפל קלוי, עגבניות:תוספות
 גבינה צהובה ופטריות, אננס, תירס,זיתים
 באט לתוספת40 -  דאבל גבינה, ביצה, טונה:תוספות בתשלום

 צ'יפס ספייסי/ צ'יפס

ב"ה

הפיצריה

Pastry

מאפים

BIG CHEESE BUREKAS

170

בורקס גבינה גדול

BIG CHOCOLATE CROISSANT

100

קוראסון שוקולד גדול

BIG BUTTER CROISSANT

100

קוראסון חמאה גדול

RUGELACH / CINNAMON / PIZZA
BUREKAS / CHEESE BUREKAS

25

/  בורקס פיצה/  קינמון/ רוגעלך
בורקס גבינה

Drinks
ESPRESSO
CAPPUCCINO small/large
FRUIT SHAKE (WATER)
2 fruits
3 fruits

FRUIT SHAKE (MILK)

שתיה
80
80/110
60
70

אספרסו
גדול/קפה הפוך קטן

שייק פירות על בסיס מים
 פירות2
 פירות3

שייק פירות על בסיס חלב

2 fruits
3 fruits

70
80

ICED COFFEE

100

אייס קפה

ICED VANILLA

100

אייס וניל

FRESH COCONUT

60

קוקוס טרי

SOFT DRINK

30

שתיה קלה

LEMONADE

75

לימונדה

BEER CAN

90

פחית בירה

 פירות2
 פירות3

