
סלטים
מגש ירקות חתוכים

עגבניות שרי, פלפלים, מלפפונים, גזר, לבבות חסה ............................................................................................. 168
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סלט תפוחי אדמה במיונז וקרקרים                    
מוגש ב12 כוסות אישיות לצד קרקרים כוסמין תוצרת בית .................................................................................... 174

כריכונים
• לחמניית ביס כוסמין/ לחם ללא גלוטן )25₪+(
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מקושקשת טופו/ חביתת חומוס
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קישים
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239  ........................................................................... שקדים  ופטה  קשיו  מוצרלה  רויאל,  קרם  בצל,  במילוי  פריך  בצק 
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מגש פירות חתוכים ............................................................................................................................... 256
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עוגות פס
גבינה פירורים/ ללא רכיבי חיטה

עוגת קשיו וקוקוס בסגנון גבינה פירורים ....................................................................................................... 84/79

פאדג׳ שוקולד/ ללא רכיבי חיטה
52/44  ..................................................................................................... עוגת שוקולד עם קרם שוקולד לוז מעל 

שוקולד פיסטוק raw )ללא סוכר ורכיבי חיטה(
קראסט של פיסטוק, שקדים, תמרים ואבקת קקאו, מוס פיסטוק וקרם שוקולד קוקוס ...................................................... 99

לשמור בהקפאה

טירמיסו raw )ללא סוכר ורכיבי חיטה(
עוגת תמרים ושקדים, מעליה מוס שוקולד-קפה ומוס קוקוס .................................................................................. 130

לשמור בהקפאה

עוגה בחושה
גזר ושוקולד צ׳יפס | וניל קינמון | קראמבל תפוחים ............................................................................................... 39

טארט שוקולד
64 מעולה.........................................................  לוז  שוקולד  וגנאש  קרמל  טופי  שכבת  ושקדים,  כוסמין  מקמח  פריך  טארט 

מתוקים
מיני מאפים
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140  .......................................................................................... ״חמאה״  ובסגנון  גרנולה,  צ׳יפס,  שוקולד  סוגים-   3
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150  ........................................................................................................................ קוקוס  בציפוי  יחידות,   50

___

אפשרויות שילוח בהתאם להזמנה

המחירים כוללים מע״מ

לפרטים נוספים והזמנות-
קובי: 050-5737390

___


