שבועות 2019

קישים

לאירוח (קוטר )'26

קיש ברוקולי וגבינות 109
קיש טוסקנה 109

בריוש
בריוש חמאה 29
בריוש שום ועשבי תיבול 29

בטטה ,זוקיני ,פטריות ,זיתים וגבינת עיזים

קיש פרובאנס 109

בלינצ'ס

פטריות וגבינת עיזים

מילוי גבינה 42

קיש ים תיכוני 109
חציל ,שרי ,בצלים ותערובת גבינות

מילוי שוקולד לוז 42

קיש איטלקי 109
זיתים ירוקים ,שרי ,פטריות ,ממרח עגבניות מיובשות ומוצרלה

קיש גבינות ובצלים 109
בצל ,גבינת עיזים ,גבינת מוצרלה וגבינה כפרית

ספיישל לחמי שבועות
שאור גבינות 28
שאור זיתים 26
שאור עגבניות מיובשות 26

מלוחים
מאפה ים תיכוני (פס) 42

שאור שוקולד דובדבנים 28

עגבניות מיובשות ,חצילים קלויים ,בצלים וגבינות

ממרחים

מאפה בלקן (פס) 42
פסטו ,בטטה ,בצלים וגבינת מוצרלה

מאפה קרואסון ובצלים (פס) 42

פסטו ,עגבניות מיובשות ,לימון כבוש,
פלפלים קלויים ,טפנד זיתים וממרח שום 34

מאפה קרואסון במילוי בצל ,גאודה ופרמז'ן

לזניה גבינות ופסטו משפחתית 109
עלי פסטה ,רוטב עגבניות ,בשמל,
פסטו ,גבינת מוצרלה ,פרמז'ן ועמק

להזמנות :סניף קרית אונו 03-5511333 :סניף רמת השרון03-5491000 :
חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם :מאפיית גייקובס Jacobs Bread -

עוגות גבינה
גבינה אוראו (פס) 64
בצק פריך שוקולד ,גנאש שוקולד לבן ואוראו ,קראנץ אוראו נוצ'לה ושנטי מסקרפונה

טארט פינקולדה (89 )'20
בסיס בצק פריך ,ביסקוויט קוקוס ספוג בסירופ רום ,קרמו אננס מקורמל ,מוס גבינה שוקולד לבן בקישוט ג'לי רום ואננס

מולטי תות (179/139 )'24/'20
שכבת קראנץ שוקולד נוגט לבן ,מוס וניל ,קולי תות ומרשמלו תות

מוס אקזוטי (139 )'20
בסיס טורט וניל ,קרמבל שקדים ,קרם פסיפלורה מנגו וג'לי פסיפלורה בננה

גבינה אפויה קלאסית  /ללא סוכר 52/49
עוגת גבינה אוורירית בציפוי שמנת חמוצה

גבינה ניו יורק פס  /עגולה (129/54 )'20
עוגת גבינה אפויה עם קרם קצפת

גבינה ניו יורק שוקולד 54
עוגת בריוש גבינות (62 )'20
מוס גבינה פירורים פס  /עגול (110/54 )'20
בסיס בצק פריך ,מוס גבינה קרה ופירורים

מוס גבינה ופירות יער פס  /עגול (129/62 )'20
בסיס בצק פריך ,מוס גבינה קרה עם שכבת קולי פירות יער
טרמיסו פס  /עגול (179/139/69 )'24/'20
ביסקוויט קקאו ,מוס מסקרפונה ,שכבת בישקוטים ספוגים בסירופ אספרסו,
ליקר קפה ושמנת בציפוי שנטי שוקולד חלב וקפה

