תפריט משלוחים

מעדניה

לחם מחמצת כוסמין ,טחינה ,סחוג עגבניות צלויות 24

כיכר לחם מחמצת כוסמין 22

מרק פטריות ,קרם קוקוס ולמון גראס 42

כיכר לחם ללא גלוטן ,קילו וחצי 60

סלק שרוף פרי העונה ועלי סלנובה מעל קרם קשיו וסירופ תות 34

קיש קשיו ,דלורית וכרישה ,קוטר 150 ,26

מיקס עלים ופרי ,פטה שקדים ופקאנים קלויים בויניגרט פירות 52

יוגורט 250 ,מ״ל  -מותסס ,על בסיס סויה 25

מגוון עגבניות טריות וצלויות ,קינואה עשבי תיבול ,טחינה וזעתר 48

לאבנה 225 ,גרם  -קשיו מותסס שמן זית וזעתר 32

בורקס חיטה וכוסמין במילוי קרם קשיו ,תרד ,בצל מקורמל ומשייה מגיע

פטה שקדים 200 ,גרם  -גבינה בסגנון פטה עשויה משקדים 26

עם סלט וציזיקי 45

צזיקי 225 ,גרם  -קשיו ,מלפפון ונענע 35

קיש קשיו ,דלורית וכרישה מגיע עם סלט עלים 54

ממרח שמנת קשיו בתוספת פלפל קלוי 29

חיטה מעושנת ,זוקיני ,כרוב סגול ואורגנו על ציזיקי קשיו ונענע 58

חמאת אגוזי לוז 225 ,גרם 39

פטריות יער ובצל בקונפי שום על תפוח אדמה אפוי ואיולי חזרת 62

טחינה 250 ,גרם 15

בטטה צלויה ,קינואה וסלסת עשבים על קארי קוקוס ואגוזי לוז 56

קינואה 200 ,גרם  -עם עשבי תיבול ושמן זית 16

פטריות פורטובלו צלויות על קרם ערמונים ,אגוז מוסקט ואגוזי מלך 64

פריקי 200 ,גרם  -חיטה מעושנת 14

נתח חציל קלוי ,תבשיל אפונה צהובה ,למון גראס ,גזר חריף טחינה גולמית וכוסברה 58

קרם ערמונים 225 ,גרם 28

טאלי ,דאל עדשים כתומות ,אורז בסמטי ,סלט פפאיה ירוקה ,סלסה חריפה 58

איולי  /איולי סרירצ'ה 225 ,גרם 25/27

בורגר עדשים שחורות ובטטה בלחמנית כוסמין קרעי תפוא איולי סרירצ׳ה וחלפיניו 56

סחוג 170 ,גרם18 ,

 +בצל גריל  // 5שום קונפי  // 4פטריות יער 7

קונפי שום 170 ,גרם18 ,
זיתי טאסוס  200גרם 16

טארט שוקולד כוסמין פריך ,גאנש שוקולד ,שבבי קוקוס 38
פנקוטה לואיזה ,סירופ תות ובוטנים 39
עוגת וניל בציפוי פטיסייר לימון 38
עוגת פקאן נימוחה ,קרם וניל ,בציפוי פקאן וקקאו ניבס 38

פאי שוקולד ,קלתית כוסמין פריכה ,גאנש שוקולד ,שבבי קוקוס 130
פס עוגת פקאן נימוחה ,קרם וניל ,בציפוי פקאן וקקאו ניבס 120
פס עוגת וניל בציפוי פטיסייר לימון 130
קורדיאל לימון והל 250 ,מ"ל  -סירופ להכנת משקה קל16 ,

