
מארז בוהריים • 
המארז הכי שווה של ציונה!  פיקניק בסטייל! 

מושלם כמתנה לאהובים, או הפינוק העצמי המושלם. חוגגים אירוע מיוחד? זה המארז בשבילכם. 
מתאים לשניים עד שלושה סועדים

מיץ מתפוזים טריים • קוקטייל בוקר לבחירה • מגש גבינות משובחות • עוגיות פרמז'ן וקשקבל • קרקרים עם מלא גרעינים
פוקצ'ה ים תיכונית • מקלות פרמז'ן • מאפה תרד וגבינות • ממרח פלפלים קלויים • סלט ביצים • טחינה סלק

סלט עדשים • ירקות קלויים ורוקט • ירקות טריים • סלט מלפפונים עם שמיר ובצל • זר תבלינים לתה • חמאה
גבינת שמנת מתובלת בעירית • מיקס זיתים • קונפיטורה של תפוחים וקינמון • טראפלס • מאפינס פטל • לחם אגוזים • בגט

סכום וצלחות מתכלות • פלייסמנט מפה
 389

בוהריים בקטנה זוגי 
קרקרים עם מלא גרעינים • מיקס זיתים • גבינת שמנת תובלת • קונפיטורה של תפוחים וקינמון • טחינה סלק • סלט ביצים

ממרח פלפלים קלויים • סלט עדשים • עוגת גזר • חמאה • ירקות חתוכים טריים • מיץ מתפוזים טריים
מקלות פרמזן • עוגיות פרמזן • טראפלס שוקולד • לחם אגוזים • בגט

סכום וצלחות מתכלות • פלייסמנט מפה
248

הכי טובים במעדנייה של ציונה
מארז נפלא לכל יום  ושעה. מתאים לשלושה עד ארבעה סועדים.

סלט עדשים • סלט ביצים • חצילים שרופים עם טחינה ולימון • פלפלים קלויים • לחם אגוזים פרוס • 2 בגטים
ירקות טריים חתוכים • מיקס זיתים • טחינה לבנה • גבינת מנצג'ו • גבינת קממבר • גבינת שמנת

קונפיטורה של תפוחים וקינמון • עוגת גזר שלמה • בקבוק שרדונה בנרוק • קרקרים עם הרבה גרעינים
סכום, צלחות וכוסות מתכלות • פלייסמנט מפה

349

געגועים לאירופה
מארז זוגי רומנטי 

יוגורט עם גרנולה • סלט עלים ופיצוחים • מגש גבינות משובחות • קרקרים עם הרבה גרעינים
בגט • חמאה • מיקס זיתים • גבינת שמנת מתובלת • 2 מאפינס פטל • פירות • 2 מיץ מתפוזים טריים

סכום, צלחות וכוסות מתכלות • פלייסמנט מפה
246

מארז ים תיכוני שמח
מתאים לשלושה עד ארבעה סועדים

סלמון מעושן • איקרה • מטיאס עם שמנת חמוצה והרבה בצל • 2 בגטים • קרקרים עם הרבה גרעינים • ירקות טריים חתוכים
סלט ביצים • עלי גפן • מיקס זיתים • גבינת שמנת מתובלת בעירית • גבינת מנצג'ו • פטה עיברי עם שמן זית וזעתר

שקדים מטוגנים • מארז עוגיות • מארז טרפלס • קוקטייל חייבת יין (על בסיס אוזו) • מיץ מתפוזים טריים
סכום, צלחות וכוסות מתכלות • פלייסמנט מפה

349

מארז חברים
ארוחת חברים מושלמת - כי אם לא תבואו אל ציונה, ציונה תבוא אליכם.

מתאים לארבעה עד שישה חברים. נדרש לבקש עריכה במידת הצורך.
פולנטה • תפוחי אדמה שרופים • סלט אולימפוס • סלט חלומה של ברוסקטה • ניוקי מזרח תיכון חדש • ניוקי סלק • פיצה לבחירה

בראוניז • פחזניות סנט הונורה • מיני פוקצ'ה 6 יח� • מיקס זיתים ציונה • טחינה לבנה • בקבוק קאווה
590

י פיקניק תפריט מארז

ערב ליל כוכבים
מארז  גבינות ויין. מתאים לארבעה סועדים. נדרש לבקש עריכה במידת הצורך.

גבינת מנצג'ו • קממבר • פטה עם שמן זית • גאודה צאן • ברי צעירה • קרקרים • בגט • חמאה
מיקס זיתים • שקדים מטוגנים • ירקות טריים חתוכים

מארז Dom Simon - שלושה ליטרים של יין במיכל עם ברז לבחירה אדום או לבן • טראפלס שוקולד
369

מארז טבעוני 
סלט עדשים • סלט חצילים • גבינת שמנת טבעונית • טחינה לבנה • סקורדליה • ירקות טריים חתוכים

פלפלים קלויים עם שום וטימין • סלט בורגול עם עשבי תיבול טריים ואגוזים • חצי כיכר לחם מחמצת אגוזים
פירות טריים • טפיוקה • 2 מיץ מתפוזים טריים • סכום וצלחות מתכלות • פלייסמנט מפה 

 246

גשר ברוקלין
כריך סלמון גבינת שמנת בבייגל • כריך חביתה בלחם מחמצת אגוזים • סלט עלים • ירקות חתוכים

בראוניז • פירות טריים • קרקרים • 2 פרוסות עוגת גזר • 2 מיץ מתפוזים טריים 
166

מגשי ארוחות בוקר
מוגש בימים א-ה 9:00-13:00 וביום שישי 9:00-15:00

נדרש לבקש עריכה במידת הצורך

פריז זוגי
מגש גבינות משובחות • סלט ביצים • גבינת שמנת • סלט עלים ופיצוחים • קונפיטורה של תפוחים וקינמון

חמאה • זיתים • לחם מחמצת אגוזים • 2 פרוסות עוגת גזר • קרקרים • 2 מיץ מתפוזים טריים
129

מזאטים זוגי
סלט ביצים • סלט עדשים • כרובית בטחינה ולימון • פטה עגבניות וזיתים • גבינת שמנת • ירקות טריים חתוכים

לחם מחמצת אגוזים • חמאה • זיתים • קונפיטורה של תפוחים וקינמון • 2 פרוסות עוגת גזר • 2 מיץ מתפוזים טריים
129

שוק זוגי
סלמון מעושן • מטיאס בשמנת חמוצה ובצל • איקרה • ירקות טריים חתוכים • גבינת שמנת • לחם מחמצת אגוזים

חמאה • זיתים • קונפיטורה של תפוחים וקינמון • 2 פרוסות עוגת גזר • 2 מיץ מתפוזים טריים
 129

עסקית בוקר
כריך • מיץ מתפוזים טריים • סלט עלים קטן • זיתים • בראוניז

 • כריך  לבחירה • 
ברוקלין בקוראסון – סלמון מעושן, גבינת שמנת, ביצת עין ורוקט

קוראסון צאן – גבינת עזים, פסטו, עגבניות צלויות ורוקט
חביתה בבייגל או לחם אגוזים – איולי טרי, חביתה, מלפפון, עגבנייה, חסה ובצל 

ארטישוק בבייגל או בלחם אגוזים – טחינה, פסטו, בטטה, אנשובי ורוקט 
59 

את כל במארזים וארוחות הבוקר ניתן לקבל באיסוף עצמי או במשלוח



מארז בוהריים
המארז הכי שווה של ציונה!  פיקניק בסטייל! 

מושלם כמתנה לאהובים, או הפינוק העצמי המושלם. חוגגים אירוע מיוחד? זה המארז בשבילכם. 
מתאים לשניים עד שלושה סועדים

מיץ מתפוזים טריים • קוקטייל בוקר לבחירה • מגש גבינות משובחות • עוגיות פרמז'ן וקשקבל • קרקרים עם מלא גרעינים
פוקצ'ה ים תיכונית • מקלות פרמז'ן • מאפה תרד וגבינות • ממרח פלפלים קלויים • סלט ביצים • טחינה סלק

סלט עדשים • ירקות קלויים ורוקט • ירקות טריים • סלט מלפפונים עם שמיר ובצל • זר תבלינים לתה • חמאה
גבינת שמנת מתובלת בעירית • מיקס זיתים • קונפיטורה של תפוחים וקינמון • טראפלס • מאפינס פטל • לחם אגוזים • בגט

סכום וצלחות מתכלות • פלייסמנט מפה
 389

בוהריים בקטנה זוגי 
קרקרים עם מלא גרעינים • מיקס זיתים • גבינת שמנת תובלת • קונפיטורה של תפוחים וקינמון • טחינה סלק • סלט ביצים

ממרח פלפלים קלויים • סלט עדשים • עוגת גזר • חמאה • ירקות חתוכים טריים • מיץ מתפוזים טריים
מקלות פרמזן • עוגיות פרמזן • טראפלס שוקולד • לחם אגוזים • בגט

סכום וצלחות מתכלות • פלייסמנט מפה
248

הכי טובים במעדנייה של ציונה
מארז נפלא לכל יום  ושעה. מתאים לשלושה עד ארבעה סועדים.

סלט עדשים • סלט ביצים • חצילים שרופים עם טחינה ולימון • פלפלים קלויים • לחם אגוזים פרוס • 2 בגטים
ירקות טריים חתוכים • מיקס זיתים • טחינה לבנה • גבינת מנצג'ו • גבינת קממבר • גבינת שמנת

קונפיטורה של תפוחים וקינמון • עוגת גזר שלמה • בקבוק שרדונה בנרוק • קרקרים עם הרבה גרעינים
סכום, צלחות וכוסות מתכלות • פלייסמנט מפה

349

געגועים לאירופה
מארז זוגי רומנטי 

יוגורט עם גרנולה • סלט עלים ופיצוחים • מגש גבינות משובחות • קרקרים עם הרבה גרעינים
בגט • חמאה • מיקס זיתים • גבינת שמנת מתובלת • 2 מאפינס פטל • פירות • 2 מיץ מתפוזים טריים

סכום, צלחות וכוסות מתכלות • פלייסמנט מפה
246

מארז ים תיכוני שמח
מתאים לשלושה עד ארבעה סועדים

סלמון מעושן • איקרה • מטיאס עם שמנת חמוצה והרבה בצל • 2 בגטים • קרקרים עם הרבה גרעינים • ירקות טריים חתוכים
סלט ביצים • עלי גפן • מיקס זיתים • גבינת שמנת מתובלת בעירית • גבינת מנצג'ו • פטה עיברי עם שמן זית וזעתר

שקדים מטוגנים • מארז עוגיות • מארז טרפלס • קוקטייל חייבת יין (על בסיס אוזו) • מיץ מתפוזים טריים
סכום, צלחות וכוסות מתכלות • פלייסמנט מפה

349

מארז חברים
ארוחת חברים מושלמת - כי אם לא תבואו אל ציונה, ציונה תבוא אליכם.

מתאים לארבעה עד שישה חברים. נדרש לבקש עריכה במידת הצורך.
פולנטה • תפוחי אדמה שרופים • סלט אולימפוס • סלט חלומה של ברוסקטה • ניוקי מזרח תיכון חדש • ניוקי סלק • פיצה לבחירה

בראוניז • פחזניות סנט הונורה • מיני פוקצ'ה 6 יח� • מיקס זיתים ציונה • טחינה לבנה • בקבוק קאווה
590

ערב ליל כוכבים
מארז  גבינות ויין. מתאים לארבעה סועדים. נדרש לבקש עריכה במידת הצורך.

גבינת מנצג'ו • קממבר • פטה עם שמן זית • גאודה צאן • ברי צעירה • קרקרים • בגט • חמאה
מיקס זיתים • שקדים מטוגנים • ירקות טריים חתוכים

מארז Dom Simon - שלושה ליטרים של יין במיכל עם ברז לבחירה אדום או לבן • טראפלס שוקולד
369

מארז טבעוני 
סלט עדשים • סלט חצילים • גבינת שמנת טבעונית • טחינה לבנה • סקורדליה • ירקות טריים חתוכים

פלפלים קלויים עם שום וטימין • סלט בורגול עם עשבי תיבול טריים ואגוזים • חצי כיכר לחם מחמצת אגוזים
פירות טריים • טפיוקה • 2 מיץ מתפוזים טריים • סכום וצלחות מתכלות • פלייסמנט מפה 

 246

גשר ברוקלין
כריך סלמון גבינת שמנת בבייגל • כריך חביתה בלחם מחמצת אגוזים • סלט עלים • ירקות חתוכים

בראוניז • פירות טריים • קרקרים • 2 פרוסות עוגת גזר • 2 מיץ מתפוזים טריים 
166

מגשי ארוחות בוקר
מוגש בימים א-ה 9:00-13:00 וביום שישי 9:00-15:00

נדרש לבקש עריכה במידת הצורך

פריז זוגי
מגש גבינות משובחות • סלט ביצים • גבינת שמנת • סלט עלים ופיצוחים • קונפיטורה של תפוחים וקינמון

חמאה • זיתים • לחם מחמצת אגוזים • 2 פרוסות עוגת גזר • קרקרים • 2 מיץ מתפוזים טריים
129

מזאטים זוגי
סלט ביצים • סלט עדשים • כרובית בטחינה ולימון • פטה עגבניות וזיתים • גבינת שמנת • ירקות טריים חתוכים

לחם מחמצת אגוזים • חמאה • זיתים • קונפיטורה של תפוחים וקינמון • 2 פרוסות עוגת גזר • 2 מיץ מתפוזים טריים
129

שוק זוגי
סלמון מעושן • מטיאס בשמנת חמוצה ובצל • איקרה • ירקות טריים חתוכים • גבינת שמנת • לחם מחמצת אגוזים

חמאה • זיתים • קונפיטורה של תפוחים וקינמון • 2 פרוסות עוגת גזר • 2 מיץ מתפוזים טריים
 129

עסקית בוקר
כריך • מיץ מתפוזים טריים • סלט עלים קטן • זיתים • בראוניז

 • כריך  לבחירה • 
ברוקלין בקוראסון – סלמון מעושן, גבינת שמנת, ביצת עין ורוקט

קוראסון צאן – גבינת עזים, פסטו, עגבניות צלויות ורוקט
חביתה בבייגל או לחם אגוזים – איולי טרי, חביתה, מלפפון, עגבנייה, חסה ובצל 

ארטישוק בבייגל או בלחם אגוזים – טחינה, פסטו, בטטה, אנשובי ורוקט 
59 

י פיקניק תפריט מארז



מוגש בתוספת לחמי הבית, טחינה וזיתים
תפוזים סחוטים במקום או מים מינרלים או סודה

מנה ראשונה לבחירה
סלט עדשים / חציל שרוף עם טחינה ולימון / ברוסקטה שום עם סלט עגבניות

תוספת לארוחה העיסקית
קינוח +28 /  מוגז +5 / פרללה גדול +15 / בירה או יין הבית אדום/לבן +10

עסקיות
הארוחות העיסקיות מוגשות
בימים א'-ה' 12:30-16:00

במחיר המנה העיקרית הנבחרת

פיצה
פולנטה   72 

פרמז'ן, שמן כמהין, אספרגוס
עגבניות שרי צבעוניות ובצלים

נֹונה   68
שלוש סוגי פטריות, בצל, צ'ילי אדום טרי ועשבי תיבול

פרומז'ה   72
מוצרלה, פטה, גאודה, פרמז'ן ורוקט טרי

קרם תרד   68
פטריות, פטה, מוצרלה, תפוח אדמה שרוף ובצל סגול

מרגריטה   66
אפשר עם תוספות +6

פטריות, זיתים, בצל, ארטישוק, אנשובי, פרמז�ן

דגים
פילה דניס עשבי תיבול   102

בתוספת אורז ירוק ופלפלים קלויים או תפוח אדמה
באטר צ'ילי חמאה ואספרגוס

לברק שלם בתנור   110
בתוספת ירקות שורש וקרם כרישה רוקפור

סלמון   82
בתוספת ירוקים מוקפצים

ותפוח אדמה מהתנור או פירה בטטה

קבב דגים לבנים טריים   76
עם הרבה כוסברה, על מצע פיתה שום וטחינה

מעל סלט עגבניות חריפות ובצל

ים לבן   72
טליאטלה, סלמון, אפונה, שמנת חמאה ומרווה

ניוקי סלק   68
שמנת, שקדים, בזיליקום, תרד ופרג

רביולי פולנטה   72 
במעטפת תרד, שמנת, שמן כמהין, אספרגוס ופורטובלו

ניוקי תפוח אדמה ביין לבן   72
חמאה ומרווה, שמנת, פטריות, שמן כמהין, רוקפור, פרמז'ן ורוקט טרי

רדיאטורי שוק   68
חצילים שרופים, פטה, עשבי תיבול טריים, פלפל קלוי, זעתר טרי, עגבניות, צ'ילי אדום טרי ופרמז'ן 

מזרח תיכון חדש   68
ניוקי תפוח אדמה, אפונה, זוקיני, שרי, ארטישוק, תרד, בזיליקום וזיתי קלמטה

שניצל פטריות חורש   72
פירה בטטה קרם קוקוס בתוספת סלט ירקות

סינייה קציצות טופו   72
בתבשיל עגבניות, פטריות וחומוס בתוספת סלט גינה

תבשיל ירקות בקארי צהוב   66
עם אורז לבן או מלא



תפריט המסעדה

בואו נתחיל
פולנטה   58

אספרגוס, פטריות טריות, שמן כמהין ופרמז'ן

ארטישוק בגריל   48
ממרח שקדים שום וסלק, בלסמי ופרמז�ן

תפוחי אדמה שרופים   58
נחים על איולי שמנת, פסטו ובלסמי

פטריות ממולאות   56
בקרם מסקרפונה לימון וצ�ילי עם סלט עלים חמצמץ

כרובית צלויה בתנור אבן   52
טחינה יפנית, לימון, שומשום וסומק

סלטים
חלומה של ברוסקטה   66

עגבניות, קרעי מוצרלה טרייה, בצל סגול
זיתי קלמטה, צנוברים ובלסמי

רחוב   68
חסות פריכות, תפוח אדמה מהתנור, בצל סגול, עגבניות 

צלויות, שעועית ירוקה, זיתי קלמטה, צנונית, אנשובי
וגבינת רוקפור ברוטב קיסר

סלקים צלויים   66
על מצע סלט עדשים שחורות, עשבי תיבול

ירקות מהתנור, פיצוחים וגבינת עזים

גינה חגיגי   66
ירקות העונה טריים, גבינת פטה או טחינה

אולימפוס   68
הר חסות וירוקים טריים, גבינת ברי צעירה, פיצוחים 

וויניגרט אגסים

סלט חורף   68
קינואה אדומה ולבנה, ירוקים מוקפצים, כרובית, עגבניות 

שרי, נענע, בצל ירוק, סלק טרי ופטה

פיצה

פולנטה  72  |  פרמז'ן, שמן כמהין, אספרגוס, עגבניות שרי צבעוניות ובצלים

נֹונה  68  |  פטריות, בצל, צ'ילי אדום טרי ועשבי תיבול

פרומז'ה  72  |  מוצרלה, פטה, גאודה, פרמז'ן ורוקט טרי

הדשא של השכן  72  |  פסטו, עשבים טריים, זוקיני,
נגיעות מסקרפונה, עגבניות שרי, מוצרלה ופרמז�ן

מרגריטה  66  |  אפשר עם תוספות +6
פטריות, זיתים, בצל, ארטישוק, אנשובי, פרמז�ן



ממשיכים

ניוקי סלק   68
שמנת, שקדים, בזיליקום, תרד ופרג

רביולי פולנטה   72 
במעטפת תרד, שמנת, שמן כמהין, אספרגוס ופורטובלו

ניוקי תפוח אדמה ביין לבן   72
חמאה ומרווה, שמנת, פטריות, שמן כמהין, רוקפור, פרמז'ן ורוקט טרי

רדיאטורי שוק   68
חצילים שרופים, פטה, עשבי תיבול טריים, פלפל קלוי, זעתר טרי, עגבניות, צ'ילי אדום טרי ופרמז'ן 

מזרח תיכון חדש   68
ניוקי תפוח אדמה, אפונה, זוקיני, שרי, ארטישוק, תרד, בזיליקום וזיתי קלמטה

שניצל פטריות   72
פירה בטטה קרם קוקוס בתוספת סלט ירקות

סינייה קציצות טופו   72
בתבשיל עגבניות, פטריות וחומוס בתוספת סלט גינה

תבשיל ירקות בקארי צהוב   66
עם אורז לבן או מלא

הממולאים של ציונה   72
בקינואה ואורז מלא, אגוזים ועשבים טריים ברוטב עגבניות עם סלט עלים

טליאטלה אוליו אולי   68
זוקיני, נענע, צנוברים, ארטישוק, צ�ילי ולימון 

סלמון   82
בתוספת ירוקים מוקפצים ותפוח אדמה מהתנור או פירה בטטה

ים לבן   72
טליאטלה, סלמון, אפונה, שמנת חמאה ומרווה

קבב דגים לבנים טריים   76
עם הרבה כוסברה, על מצע פיתה שום וטחינה, מעל סלט עגבניות חריפות ובצל

פילה דניס   92
עם אורז ירוק ופלפלים קלויים

קינוחים

עוגת שוקולד חמה ומנחמת   29

BREAD PUDDING עם פירות יער   32

טפיוקה עם פירות טריים, פיסטוקים וקוקוס   32

קרם ברולה   29

תפריט המסעדה



קוקטיילים   52
לחצי ליטר 

חייבת יוון  •  אוזו מטסקה, שקדים, אשכולית אדומה, כוכב אניס, נענע 
סנגרייה להחזרת השפיות

יין לבן, שקדים, קוקוס טרי  •  סנגריה אדומה חמה 
עזרה ראשונה  •  ג'ין, אננס, פסיפלורה, תות, פרח 

לבן 
שרדונה בנרוק • אוסטרליה   65

פינו ג�רג�יו • איטליה   89
סוביניון בלאן • ירדן   89

פינו ג�רי • ירדן   89
ויניה סול   70

אדום 
טריו • פלטר   109

קיאנטי • איטליה   79
אדום • שבו   109

קברנה בנרוק • אוסטרליה   65
מרלו וודבריג' • ארה"ב   65

מבעבע 
צ'נזאנו חצי יבש/יבש   39

מיץ מתפוזים טריים חצי ליטר   28 

בקבוקי יין
אפשר לבקש קר לצריכה מיידית 

בירות
קינג פישר   22

ג�יימס   22

סלטים
פלפלים קלויים עם שום וטימין   26/39

חצילים שרופים עם טחינה, לימון, שום, נענע ופטרוזיליה   26/39
סלט בורגול עם הרבה ירוקים טריים, אגוזים   26/39

זוקיני צרובים, עם נענע ולימון   26/39
סלט סלק לימון ונענע   26/39

סלט עדשים שחורות, בטטה מהתנור, עשבים ופיצוחים   27/39
כרובית בתנור עם לימון, טחינה, שומשום וסומק   32/52

באבא גנוש (חצילים שרופים עם הרבה טחינה ושום)   26/39
טחינה לבנה   16/26
טחינה סלק   18/29

סלט ביצים עם מלפפון חמוץ ושמיר   26/44

ירקות ותוספות
מג'דרה אורז מלא, עדשים ובצל מקורמל   28/42 

ירוקים מוקפצים בשום ושמן זית,ארטישוק
ברוקולי, שעועית, תרד, אפונה   32/52

אורז ירוק עם שקדים   28/42
אורז לבן עם בצל ופיצוחים   28/42

מרק עדשים  1 ליטר   46

מרק כתום 1 ליטר   46

לביבות בטטה וגזר עם עשבי תיבול טריים  6 יח'   36

לביבות זוקיני ותרד 6 יח'   36

לה שוף   22
פרוני   22



קונפיטורה של תפוחים וקינמון   26
מיקס זיתים   26

פיצוחים לסלט   22
וויניגרט אגסים   18

פסטו   24
גרנולה ביתית   39

סקורדליה   32
סלמון מעושן   36

הרינג בשמנת חמוצה והרבה בצל   32
ארטישוק אלאה רומנה   32

פריז קטן/גדול – מגש גבינות מפנק   109/59
ממרח פלפלים קלויים ואגוזים   28

גבינת פטה עם עגבניות מיובשות
וזיתי קלמטה 250 מ"ל   28

קממבר 200 גרם   32
ברי 200 גרם   31

גאודה הולנדית 200 גרם   24
מנצ�גו 200 גרם   38

קשקבל 200 גרם   36

שקדים קלופים מטוגנים                       42
שקדים לא קלופים מטוגנים                        36

אנשובי                 28
בצלצלי פנינה                 24

סרדינים                 22

almondeli
almondeli

ORTI-Z

ORTI-Z
PONTI

עוד כל מיני מהטוב של ציונה 

המחלבה

מהמזווה

מאפים ולחם 
מאפה תרד וגבינות 6 יח'   72

מקלות פרמז'ן וקשקבל 6 יח'   36

פוקצ'ה ירקות קלויים 2 יח'   36

פוקצ'ה מיני מלח גס 6 יח'   26

הלחם של ציונה   26

קרקרים עם הרבה גרעינים   29

מתוקים
פחזניות במילוי קרם פטיסייר 7 יח'   36

טראפלס 8 יח'   32
בראוניז 8 יח'   32

עוגת גזר   36
עוגת לימון ושקדים   39

קרנצ� שוקולד   46
קרנצ� קינמון   46
עוגיות פרמזן   29

מארז עוגיות (המבחר משתנה)   29



תפריט שתיה

חליטות תה 
PALAIS DES THES PARIS

ארבעה פירות אדומים

פרח היסמין

ארל גריי פרחים כחולים

קפה
תערובת הקפה המשובחת שלנו

DIEMME מגיעה הישר מבית הקלייה
בפאדובה, איטליה. באהבה.

קפוצ'ינו/ גדול   12/15
אספרסו קצר/ ארוך   10

מקיאטו   10
אספרסו כפול/ ארוך   12

אמריקנו/ קר   12
קפה שחור   10

קפה קר על בסיס אספרסו   16

סיידר חם   14
מקל קינמון ותפוח

תוספת יין אדום +8

הוט רושל  20
סיידר חם בתוספת קוניאק גודה,

למון גראס, קינמון ותפוח טרי

תה/ נענע/ לואיזה   12

חלב סויה/ שקדים ללא תוספת תשלום

קר
קולה/ ד.קולה/ זירו   14

ספרייט/ ד.ספרייט/ פנטה   14
סודה   10

תומס הנרי
מי טוניק/ ג'ינג'ר אייל   14

מים מינרלים   14
פרללה מוגז גדול   22
סיידר צלול / מוגז   14

פיוזטי   14
בירה שחורה   14

מלון אננס קרם קוקוס   26

טבעי
מוגש עד השעה 19:00

תפוזים סחוטים במקום   14
לימונדה   14

גזר   18
מיצמיקס   20

תפוח ירוק/סלק/סלרי/ג'ינג'ר

15   



ישראל
פינו נואר • 18 ויתקין, עמק חפר   42/158

קברנה • 15 ננה, מצפה רמון   160
טריו • 17 פלטר, רמת הגולן   142

אדום • 18 שבו, גליל עליון   41/152
סירה  של נתנאלה • 18   44/169

יינות לבנים

יינות אדומים

קוקטיילים

ישראל
מסע ישראלי לבן • 18 ויתקין, עמק חפר   42/158

שרדונה • 18 הר אודם, רמת הגולן   169
סובניון בלאן • 19 שבו, גליל עליון   42/156
בלאן דה נואר • 19 שורק, הרי יהודה   148

רוזה • 19 שבו, גליל עליון   42/156
שנינצ'יק • 19 שבו, גליל העליון   142

מבעבעים
צ'ינזאנו • 
פרוסקו • 

קאבליירי, איטליה   120

מהעולם
מוסקאדה 'לה מארינייר' • 17 לה ויניירון דו פאלה

עמק הלואר, צרפת   33/126
שרדונה קוט שאלונייז • 18 דה בוסי בורגון, צרפת   36/134

ויניו ורדה • 18 וילה נובה, פורטוגל   33/126
אטלנטיס • 15 ארגירוס סנטוריני, יוון   158

סנסר • 17 הוברט ברושארד עמק הלואר, צרפת   169
גוורצטרמינר • 19 בלו נאן עמק הריין, גרמניה   100

פינו גריג'יו • 18 קול ד'אורצ'יה טוסקנה, איטליה   38/144

מהעולם 
ברברה ד'אבלה • 17 פרונוטו פיימונטה, איטליה   180

קוט דה רון • 17 דומיין ברוסה עמק הרון, צרפת   36/134
מאלבק • 17 קאטנה זאפאטה מנדוזה, ארגנטינה   142

ריוחה קריאנזה 'סרו אניון' • 16 בודגאס אולארה, ספרד   35/128
מרלו • 18 וודבריג' קליפורניה, ארה''ב   36/134 
קיאנטי • 18 רופינו טוסקנה, איטליה   34/126

מבית היוצר של ציונה

משב רוח רענן • וודקה, לימון, ג'ינג'ר ביר
סלרי מלפפון   42

תשאירי לי פרח • ג'ין, אננס, פסיפלורה
תות, פרח   44

רפובליקה • אננס וטקילה בבלנדר   46
רוזטה אוזו • מטסקה, שקדים

אשכולית אדומה, נענע   42
בזיליקה • ג'ין, לימון, בזיליקום   42
סניור • קוניאק, תפוזים, לימון   42

קלאסי וטוב
קמפרי טוניק   42

ג'ין וטוניק   42
ערק לימונים ונענע/ אשכולית אדומה   38
אפרול שפריץ • קאווה, אפרול, סודה   42

סנגרייה לבנה קרה • יין לבן קר, שקדים, תפוח טרי, קינמון   38
סנגרייה אדומה חמה • יין אדום חם, פירות חורף, קינמון   38

סאוור וויסקי או וודקה, סודה   38
מרטיני ורמוט לבן יבש, ג'ין   38

מוחיטו • רום, לימונים, סודה   42

חצי יבש/יבש, איטליה   32/110
אקסטרה דריי מאסקיו די

 

משב רוח רענן •  
  

תשאירי לי פרח •  
  

רפובליקה •  
רוזטה אוזו • מ 

 
בזיליקה •  

סניור •  

 

אפרול שפריץ •  
סנגרייה לבנה קרה •  

סנגרייה אדומה חמה •  
 
 

מוחיטו •  



תפריט ג'ין   44
STEP 1 - CHOOSE YOUR GIN

וויטלי ניל אוריג'ינל , וויטלי ניל למונגראס וג'ינג'ר, וויטלי ניל תפוז דם, וויטלי ניל רוברב וג'ינג'ר

STEP 2 - CHOOSE YOUR TONIC
תומס הנרי טוניק, תומס הנרי אלדרפלאוור טוניק, תומס הנרי לימונדת אשכוליות, תומס הנרי ג'ינג'ר ביר

STEP 3 - CHOOSE YOUR TWIST
לימון, תפוז, תימין, נענע, בזיליקום, מלפפון, פלפל אנגלי שלם

מהחבית
             בירה בוטיק ישראלית מהגליל
             בהירה/ אדמונית   31/34

             סטלה   30/33

             טובורג   26/29

WHISKEY
גלן פידיך 18   56
גלן פידיך 15   49
גלן פידיך 12   42

בושמילס   34
ג'יימסון   32

WHITWS
רוסקי סטנדרט   28

סמירנוף   29
קפטן מורגן   31

רום אפסלון ביאנקו   33
ג'ין טנקרי   32
ג'ין גורדון   34
דון חוליו   46

ANISE
ערק עלית 24

אוזו מטקסה 31

בבקבוק
פירוני   26

גולדסטאר   22
לה שוף   28

קרלסברג   22
 SOMERSBY

JEAMS DARK LAJER
KINGFISHER

 Liefmans Fruitesse Beer

22
28

21
34

אלכוהול

בירה

42

BITTER
קמפרי 32
אפרול 32

CINZANO
ביאנקו / דריי/ רוסו   32

LIQUERS ETC'
בייליס   28

פי'גלינג   26
הלימונצ'לו של גיורא   26

סאות'רן קומפורט   33
1N קוניאק גודה

תוספת שתיה קלה +8


