שבועות 2021
עוגות גבינה
129 ('20) Marble Cheesecake
שכבת עוגת שיש שוקולד ופירות יער ,קולי קסיס ,מוס פנקוטה גבינה ,ריסוס לבן וגלייז אדום

כנאפה ג׳ייקובס (23׳) 88
בצק קדאיף ,מלית גבינת ריקוטה עדינה ,סירופ סוכר מתובל במי זהר ,ופיסטוקים

עוגת שמרים גבינה (62 )'20
בצק בריוש כרוך עם מלית גבינה ושטרוייזל

ברוקלין גבינה שוקולד חלב (פס) 56
בסיס קרמבל קקאו ,עוגת גבינה ושוקולד חלב אפויה ,ציפוי שוקולד חלב

סוויס צ׳יזקייק (פס) 56
בסיס דקואז לוז ,תחתית פירורי לוטוס ,עוגת גבינה וניל אפויה וציפוי גלייז לבן

בראונצ'יז (פס) 49
עוגת בראוניז גבינה ונוטלה

גבינה ניו יורק פס  /עגולה (139/56 )'20
עוגת גבינה אפויה עם קרם קצפת

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

מוס גבינה פירורים פס  /עגול (129/56 )'20
בסיס בצק פריך ,מוס גבינה קרה ופירורים

מוס גבינה לוטוס פס  /עגול (139/69 )'20
בסיס בצק פריך ,מוס גבינה קרה ופירורי לוטוס

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

קישים לאירוח
קוטר '26

קיש ברוקולי ,פקאן וגבינת ברי 109
קיש טוסקנה 109
בטטה ,זוקיני ,פטריות ,זיתים וגבינת עיזים

קיש פרובאנס 109
פטריות וגבינת עיזים

קיש ים תיכוני 109
חציל ,שרי ,בצלים ותערובת גבינות

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

קיש בצלים 109
בצל מקורמל ביין אדום ,גבינת עיזים ופרמז׳ן

בלינצ'ס

מלוחים

מילוי גבינה 44

מאפה תרד (פס) 49

מילוי נוטלה 44

מאפה בצק עלים ,תרד ,ריקוטה וגבינת עיזים

מאפה בטטה (פס) 49

ממרחים

מאפה בצק עלים ,בטטה וגבינת עיזים

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

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

ספיישל לחמי שבועות
שאור פרמז׳ן ,גאודה ועשבי תיבול 28
שאור זיתים 26
שאור תאנים ביין אדום ,פרג ושוקולד לבן 26
שאור שיפון פקאן וגבינת רוקפור 26
פרצל גאודה וצ'דר 19
פוגאס קלמטה ,גאודה ,שמן זית ועשבי תיבול 24

ניתן לבצע
הזמנה עד יום
רביעי 12.5

בריוש
בריוש חמאה 29
בריוש שום וגאודה 29
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