
Indian chai
Cinnamon, cloves, cardamom, 
cocunnut sugar, ginger with 
black tea and rice milk ...... 21/26

coffee
Espresso short/long ..…....…….. 9
Double Espresso short/long …..11
Americano regular/large ...... 11/14
Macchiato short/long .….......... 10
Cappuccino regular/large ..…14/18
Iced Coffee/Coffe slushie ...…18

infusions
Our infusions are served 
warm, cold or carbonated

Mug/kettle ............................14/24

desserts
Crumble cheese cake
Cream cheese with almond 
and coconut crust, and 
passion fruit coullis .................. 42

Warm chocolate cake
Served with a scoop of 
vanilla ice cream, 
hazelnut butter and 
pistachios ................................. 46

Chocolate-Pistachio lR  lG  
Pistachio crust, almonds, 
dates and cacao powder, 
pistachio mousse and coconut
chocolate cream ...................... 39

Tiramisu  lR  lG  
Date and almond cake, 
topped by a chocolate-coffee 
mousse, topped by coconut
mousse .................................... 42

Cookie lG  
Nuts and dried fruit 
mini sandwiches, filled with 
home made vanilla ice cream 
and hazelnut butter .................. 42

A scoop of ice cream ............. 12

specials drinks
Our house special 
Almond milk, vanilla, 
dates and cinnamon ............ 18/23

Matcha latte lS
Vanilla, maple, 
coconut milk ........................ 23/28

Blue milk
Almond milk, blue spirulina, 
date, nutmeg, cinnamon,
vanilla .................................. 24/28

Chocolatte lS
Almond milk, cacao, maca, 
vanilla, cocunut sugar, 
date, hazelnut butter.......... 24/29

Golden latte lS
Almond milk, turmeric, 
ginger, vanilla, maple, 
date and cinnamon with a
sprinkle of black pepper ..... 21/26

Apple-cinnamon
Freshly squeezed apple juice 
with kaffir leaves and cloves, 
served with cinnamon and 
organic dried apples .......... 19/24

An additional serving 
of red wine ................................... 5



beers
Israeli boutique beers
Unpasteurized and unfiltered 

Fat cat 
Light pale ale with 
a delicate bitterness ........................ 28

Bindi
IPA with a tropical 
smell and rich flavors ...................... 28

Black Jack 
Rich stout with coffee 
and chocolate flavors ........................ 31

Galager
Rich amber lager ............................ 29

wines
Assaf Winery - A boutique winery 
from the Golan Heights

Cabernet Sauvignon ............ 115 /34
4 Seasons Pinotage ............. 140 /42
Sauvignon Blanc .................. 115 /34
Chenin Blanc ......................... 135 /38
Rosé ........................................ 120 /36

cocktails
Vodka Matacha
Stoli, kambucha, apple juice, 
ginger, lemon, coconut sugar 
and mint ............................................. 39

Mexican mango 
Cuervo, mango, hemp seeds oil,
lemon, cilantro, coconut sugar, 
chili .................................................... 44

Super colada
Bacardi, coconut milk, pineapple,
blue spirulina and maple ................... 46

Campari raspberries
Blueberries, mulberries, date, 
mint, coconut cream, lemon .............. 42

Baileys
Jameson, pioneer, 
ashwagandha, coconut milk, 
coconut sugar, vanilla, soy 
milk foam and cocoa nibs .................. 46

Chaser / Shot
Stoli/Campari ............................... 31/18
Jameson/Cuervo/Gordon’s ......... 32/19
Arak .............................................. 28/16

Supplent: 
orange juice / lemonade / soda ............. 9



בירות
ישראליות בוטיק בירות

מסוננות ולא מפוסטרות לא

שמן חתול
28 ...... מעודנת מרירות עם קלילה אייל פייל

בינדי
28 ..... עשירים וטעמים טרופי ניחוח IPA עם

ג'ק בלאק
31 ...... ושוקולד קפה בטעמי עשירה סטאוט

גאלאגר
29 ............................... עשיר אדמוני לאגר

יינות
יקב אסף

הגולן צבי, רמת מקדמת בוטיק ישראלי יקב

115 / 34 ............................ סוביניון קברנה
140 / 42 ........................ עונות פינוטאג' 4
115 / 34 .............................. בלאן סוביניון
135 / 38 ................................... בלאן שנין
120 / 36 ........................................... רוזה

קוקטיילים
וודקה מאצ'ה

קוקוס, סוכר קמבוצ'ה, סטולי,
ג'ינג'ר.............. 39 נענע, לימון, מיץ תפוחים,

מקסיקני מנגו
המפ, שמן מנגו, קוארבו,

44 ............ צ'ילי כוסברה, לימון, קוקוס, סוכר

קולדה סופר
קוקוס, אננס, בקרדי, חלב

46 ....................... מייפל כחולה, ספירולינה

פטל קמפרי
לבנים, עץ תותי אוכמניות,

42 ................. קרם קוקוס  לימון, נענע, תמר,

בייליס
אשווגנדה, פיוניר, ג'יימסון,

קוקוס, סוכר קוקוס, חלב וניל,
46 ..................... קקאו ושבבי סויה קצף חלב

צ'ייסר/מנה
18 / 31 ................................. סטולי/קמפרי
19 / 32 .................. ג'יימסון/קוארבו/גורדון
16 / 28 .............................................. ערק

9 ................. תפוזים/לימונדה/סודה תוספת:



לסוגיו קפה
אספרסוקצר/ארוך.........................9
11 ............. קצר/ארוך כפול אספרסו
14/11 ................. רגיל/גדול אמריקנו
10 ..................... קצר/ארוך מקיאטו
18/14 ...................... רגיל/גדול הפוך
18 .................... קפה קפה קר/אייס

חליטות
החליטות את לקבל ניתן

14/24 ............. חמות/קרות/מוגזות

קינוחים
פירורים גבינה עוגת

בצק פריך על גבינת שמנת
וקוקוס משקדים

42 ....................... פסיפלורה קולי עם

חמה שוקולד עוגת
וניל, גלידה כדור עם מוגשת

46 ........... ופיסטוקים לוז אגוזי חמאת

lR lG שוקולד-פיסטוק
של פיסטוק, קראסט

קקאו, ואבקת תמרים
פיסטוק מוס שקדים,

39 ..................... קוקוס שוקולד וקרם

lR lG  טירמיסו
ושקדים, תמרים עוגת

שוקולד-קפה מוס מעליה
42 ................................. קוקוס ומוס

lG קוקילידה
מאגוזים קוקיס מיני
במילוי יבשים ופירות

בית וניל תוצרת גלידת
42 .......................... לוז אגוזי וחמאת

12 ................................. גלידה כדור

מיוחדים משקאות
משקה הבית

וניל, שקדים, חלב
18/23 .......................... וקינמון תמר

lS מאצ׳ה משקה
23/28 ........... מייפל וניל, קוקוס, חלב

lS כחול חלב
כחולה, ספירולינה שקדים, חלב

24/28 ........ וניל קינמון, מוסקט, תמר,

lS לאטה שוקו
תמר, קקאו, שקדים, חלב
קוקוס, סוכר וניל, מאקה,

24/29 ............................. לוז חמאת

lS זהב חלב
ג׳ינג׳ר, כורכום, שקדים, חלב

קינמון, תמר, וניל, מייפל,
21/26 ........................... שחור פלפל

קינמון תפוח
ציפורן, טרי, סחוט תפוחים מיץ
אורגני מיובש תפוח קפיר, עלי

19/24 .......................... קינמון ומקל
5 .............................. אדום יין תוספת

צ'אי הודי
ג'ינג'ר, הל, ציפורן, קינמון,

שחור תה קוקוס, סוכר
21/26 ............................. אורז וחלב


