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 קטגוריה  מוצר ליחידה \גר'  100-מחיר ל

 גר'( 300לקופסה קטנה )  15₪
 .גר'(  500לקופסה בינונית )  25₪

, , שום שמיר, ירקותטבעי, זיתים
 . ירקות פיקנטי

למריחה שמנת גבינות 
 9%-ו 16%במגוון טעמים: 

גר',   100-ל 8₪גר', 100-ל 6.5₪
  100-ל 6.5₪גר',  100-ל 10₪
 . גר' 100-ל ₪7.5גר', 

פיקנטי טבעי שרוף על  חצילים
האש, פיסטוק ונענע, שמנת  
סלמון מעושן נורבגי ועירית, 

שמנת זיתי קלמטה עם פסטו,   
 . שמנת עיזים למריחה 

גבינות שמנת למריחה 
 9%-ו 16%במגוון טעמים:  

 גר'( 300לקופסה קטנה )  15₪
 גר'( 500לקופסה בינונית )  25₪

מסבחה נקיה, זעתר ושמן זית, 
 .)חריפה( 

 לבנה למריחה במגוון טעמים

 גר'( 300לקופסה קטנה )  25₪
  500לקופסה בינונית )  37.5₪

 גר'( 

לבנה עיזים למריחה במגוון  . עיזים, עיזים מסבחה )חריפה( 
 טעמים

גר',   100-ל 8₪גר',  100-ל 6.5₪
 100-ל 6.5₪גר',  100-ל 6.5₪

 . גר'

מעדן בלקני )בולגרית בפסטו, 
זיתי קלמטה ושמן זית(, מעדן 

איטלקי )גבינת כבשים, עגבניות  
מיובשות, זיתי קלמטה 

ובזיליקום(, מעדן יווני )פטה  
עיזים, חציל שרוף וגמבה 

מעדן קפריסאי )פטה, \כבושה( 
פפריקה מתוקה וחריפה וענבים 

 . מיובשים( 

 \ גבינה מתובליםמעדני 
 טאפאסים 

של חצי קילו,  הלקוביי  22.5₪
גר',   100-ל 9₪גר',  100-ל 9₪

לקובייה של חצי קילו,  15₪
 100-ל 8.5₪גר',  100-ל 6.5₪

 100-ל 15₪גר',  100-ל 9₪גר', 
-ל 15₪גר'.  100-ל  10.5₪גר', 
 גר'. 100

, פטה כבשים  פטה עיזים )מומלץ( 
קשה, פטה כבשים רכה, פטה 

בולגרית תנובה, בולגרית  ,בקר
, בולגרית )בקר(  פנחס רכה

כבשים רכה, בולגרית המאירי, 
, בולגרית טולום בולגרית מטולה

 )טורקית מקורית(. 

 בולגרית ופטה 

 100-ל 6.5₪גר',  350-ל 12.5₪
 100-ל 8.5₪גר',  100-ל 5₪גר', 
-ל 5.5₪גר',  100-ל 5.5₪גר', 
 גר.'  100-ל 4.5₪גר',  100

,  5%כבשים  , ריקוטה 5%צפתית 
ברינזה כבשים , 5%ריקוטה בקר 

 ,5%)מומלץ(, ברינזה בקר  5%
 . 5%, קש 5%חמד בקר 

 גבינות רזות 

, ישראלית מוצרלה בפריסה 100-ל 9.5₪גר',  100-ל 7.5₪  מוצרלות 
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-ל 10₪גר',  100-ל 6.8₪גר', 
 9.5₪גר',  100-ל 9.5₪גר',  100

גר',   100-ל 12.5₪גר',  100-ל
 100-ל 6.8₪גר',  100-ל 12.5₪

 100-ל  9₪גר',  100-ל 9₪גר', 
 גר'. 

 ליחידה.  31₪ -בוראטה

מוצרלה בפריסה איטלקית, 
מוצרלה בפריסה גרמנית, 

מוצרלה נקניק איטלקי ארוך, 
, באפלודי מוצרלה בייבי, מוצרלה 

מוצרלה ראסטות, מוצרלה 
שיערות, מוצרלה צמה סולגוני, 

מוצרלה עגולה,   מוצרלה סולגוני
 , בוראטה. גרוזינית עבודת יד

עבור כל  גר' 500-ל 25₪
גר' עבור  100-ל 5.5₪הצהובות. 

 גבינה מעושנת. 

, צהובה  28%\9%צהובה עמק 
גבינה   ,28%\9%  גלבוע

 מעושנת. 

 גבינות צהובות 

  100-ל 15.5₪גר',  100-ל 9₪
-ל 19₪גר',  100-ל 20₪גר', 
גר',   100-ל 22.5₪גר',  100

 100-ל  22.5₪גר',  100-ל 20₪
-ל 22.5₪גר',  100-ל 14₪גר', 
גר',  100-ל 18.5₪גר', 100

 100-ל 22.5₪גר',  100-ל 9.5₪
-ל 15₪גר',  100-ל 22.5₪גר', 
 גר'. 100

, הולנדית מקורית  גאודה בקר
,  גאודה עיזים, גאודה כבשים

  גאודהגאודה אולד אמסטרדם, 
גאודה טריקולור, גאודה , פיור גולד

פרימדונה עם שבבי  פסטו, גאודה
בימסטר רויאל גאודה פרמזן, 

עם    אמנטל\מזדאםמיושנת, 
חורים, גאודה רוטרדם עיזים,  
גאודה לנדנה עיזים מיושנת, 

 אמנטל לנדנה עיזים. 
 

כחולות  גבינות קשות, 
 וצרפתיות 

-ל 18.5₪גר',  100-ל 18.5₪
גר',   100-ל 18.5₪גר',  100

-ל 22.5₪גר',  100-ל 18.5₪
גר',   100-ל 22.5₪גר',  100

-ל 12.5₪גר',  100-ל 18.5₪
גר',   100-ל 18.5₪גר',  100

 100-ל  18.5₪גר',  100-ל 10₪
 18.5₪גר',  100-ל 18.5₪גר', 

גר',   100-ל 25₪גר',  100-ל
 גר'.  100-ל 22.5₪

ברי צרפתי, ברי עיזים, גבינת ברס  
סטילטון בריטית, בלו,  בלו, בווריאן

, רוקפור דורבלו, רוקפור עיזים
דנה  גרונגונזולה, , רוקפור פלדין

סנט מור עיזים, בושה עיזים,  בלו, 
גבינת  , נורמנדי קממבר צרפתי

עיזים עם   , גאודהסנטה גור
 רוקפור. 

 

כחולות  גבינות קשות, 
 וצרפתיות 

 100-ל  25₪גר',  100-ל 22.5₪
 22.5₪גר',  100-ל 22.5₪גר', 

גר',   100-ל 15₪גר',  100-ל

קונטה צרפתי, גרוייר שוויצרי, 
הפרח של האלפים, 

פטריות כמהין, צ'דר  מונצ'גו

גבינות קשות, כחולות  
 וצרפתיות 
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 100-ל  15₪גר',  100-ל 18.5₪
-ל 15₪גר',  100-ל 15₪גר', 
גר',  100-ל 14₪גר',  100

-ל 22.5₪גר',  100-ל 22.5₪
גר',  100-ל 14₪גר',  100

-ל 22.5₪גר',  100-ל 22.5₪
גר',   100-ל 22.5₪גר',  100

  100-ל 20₪גר',  100-ל 20₪
 גר'. 

רג'אנו, פרמזן  וינטג', פמרזן
פדאנו, פרובלונה,  גראנה

 ני, קשקבלקשקבל קפלוטירי יוו,
, לה קוסנרד כבשיםטורקי, תום 

, תום  דה מונטיין עיזיםתום 
, תום פפילון, אוסו אירטי ישראלי

תום כבשים   ,כבשים ועזים
, פיקורינו רומנובאקסית אטרוקי, 

 פקורינו סרדנו. 
 

גר',   100-ל 9₪גר',  100-ל 5.5₪
  100-ל 6₪גר',  100-ל 14.5₪

 100-ל  6₪גר',  100-ל 6₪גר', 
-ל 15₪גר',  100-ל 6.5₪גר', 
  300ליחידה ) 31₪גר',  100

גר'(,    500ליחידה )  15₪גר'(, 
 31₪גר'(,   250ליחידה )  15₪

-ל 20₪גר',  100-ל 15₪לליטר, 
 גר'.  200-ל 15₪גר',  200

צפתית קשה בקר, צפתית קשה  
צפתית קשה קדוש  ,כבשים
ית, גבינה  רקגבינה עי מצפת,

גבינה   ,בן עירקייגרוזינית, ג'
חלומי קפריסאי, חלומי ערבית, 
דבורק טוב טעם, , ישראלי

קרפונה, יוגורט עיזים, פלפלים סמ
, חמאה מתוקים ממולאים גבינה

 . פרזידנט, חמאה ווליו 

 גבינות נוספות 

-ל 18.5₪גר',  100-ל 18.5₪
  40₪גר',  100-ל 20₪גר',  100

 גר'.   500-ל 94₪גר',  200-ל

ס, סלמון מעושן  וסלמון מעושן פר
 . סלמון מעושן בוואקום נתח,

 דגים מעושנים וכבושים

ליחידה,   31₪גר',  100-ל 9₪
-ל 16.5₪גר',  100-ל 16.5₪

גר',   100-ל 12.5₪גר',  100
גר',   100-ל 3₪גר',  100-ל 5.5₪
 לפילט, 10.5₪גר',  100-ל 5.5₪
  100-ל 9.5₪גר',  100-ל 12₪
-ל 18.5₪גר',  300-ל 16₪ גר', 
 גר'.   100-ל 18.5₪, גר' 300

, לקרדה XLלקרדה מעושנת 
, לקרדה מפולט  Lמעושנת

טורקית, טונה אדומה, טונה  
 לבנה, הרינג בחומץ, הרינג

 , מטיאס ורוד, מטיאססילוטקה
שחור, דג מקרוסקה, דג פיקלינג,  

, מעדן איקרה לבנה, איקרה ורודה
 פורל. 

 דגים מעושנים וכבושים

זיתי קלמטה   גר'. 100-ל 4.75₪
 גר'.  100-ל 7.5₪גדולים 

זיתים סורים דפוקים, זיתים ביין,   
זיתים מרוקאים, זיתים יווניים 

טאסוס, זיתים מונזולינו שחורים,  
זיתים מונזולינו ירוקים, זיתי 

, זיתי קלמטה  גדולים קלמטה

 זיתים וחמוצים
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מחוררים, זיתים ספרדים 
מלפפון במלח  פיקנטיים.

בכבישה ביתית, חצילים כבושים, 
-תערובת חמוצים ג'פניקה )חמוץ

ערובת חמוצים טרשי, מתוק(, ת
 לפת מוחמצת. 

 500-ל  12.5₪גר',  500-ל 15₪
 18.5₪גר',  500-ל 18.5₪גר', 

 גר'. 500-ל 12.5₪גר',  500-ל

חומוס גרגירים, חומוס דני מעדני, 
חומוס מוצרלה, הטחינה של 

 מוצרלה, טחינה לבנה. 

 סלטים מיוחדים וחומוס 

-ל 18.5₪גר',  500-ל 18.5₪
גר',   500-ל 18.5₪גר',  500

  500-ל 25₪גר',  500-ל 25₪
-ל 25₪גר',  500-ל 25₪גר', 
  25₪גר',  500-ל 25₪גר',  500

גר',   300-ל 12.5₪גר',  500-ל
  500-ל 25₪גר', 100-ל 9.5₪

-ל 25₪גר',  500-ל 25₪גר', 
  25₪גר',  500-ל 25₪גר',  500

 גר'.  500-ל

, כרוב אדום במיונז, כרוב לבן סיני
חציל במיונז, חציל שרוף על האש  

בטחינה, חציל תאילנדי, חציל 
מרוקאי, חציל טבעי עם שום,  

 חציל סלוניקי עם ירקות. 
מטבוחה של מוצרלה, אריסה, 

שום קונפי, סלט פלפלים 
טוניסאי, סלט גמבות חריפות, 

סלט סלק רצועות, סלט גזר 
 מבושל חריף, סלט גזר מגורד. 

 סלטים מיוחדים וחומוס 

 100-ל 9.5₪גר',  100-ל 9.5₪
-ל 7.5₪גר',  100-ל 10₪גר', 
  14₪גר',  100-ל 9.5₪גר',  100

גר',   100-ל 14₪גר',  100-ל
  100-ל 15₪גר',  100-ל 15₪
 100-ל 11₪גר',  100-ל 5₪גר', 
 גר'. 

  פסטרמה על גחלים, פסטרמה
מעושנת, סלמי איטלקי, סלמי 
תה, סלמי קוניאק, סלמי פרח,  

סלמי מוסקובסקי, כתף בקר 
מפולפלת, מעדן אווז, קבנוס 

 קלאסי, קבנוס עגל. 

 ופסטרמות  נקניקים

 קובות חטיף מטוגנות עם בשר גר'. 100-ל 8
, קובות ארוכות עם  )עבודת יד( 

יצות  צ, ק)עבודת יד(  בשר ושקדים
)עבודת  עם בשר פראסה -ערוק

ברוקולי ו, לביבות כרובית יד( 
 . )עבודת יד(  צמחוני

 אוכל מוכן ומיוחדים

 100-ל 12.5₪לליטר וחצי,  44₪
 גר'.  100-ל 7.5₪גר', 

-, עלישמן זית, ארטישוק רומאי
גפן עבודת יד, חלבות במגוון 

 טעמים. 

 אוכל מוכן ומיוחדים
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