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c a f e

תפריט
MENU

served with house saladמוגש עם סלט הבית

Choice of sauce: Alfredo, Pomodoro, Rose. served with parmesan cheese
פטוצ’יני 

רטבים לבחירה: אלפרדו, פומודורו, רוז. מוגש עם גבינת פרמזן
&49Fettuccine

49Lasagna&לזניה
49Baked Ziti&בייקד זיטי

49Macaroni and Cheese&מקרוני וגבינה

Pastasפסטות

מבחר פלטות קרות ואוכל חם לאירועים ושמחות, אפשרות לשירות מלא.
)בריתות, בר/ת מצווה, שבע ברכות...( שאל אותנו לגבי תפריט הקייטרינג.

We make delicious platters and hot dishes.
Bring Holy Bagel to your next event (Bris,Bar\Bat Mitvah, Sheva Brochos...)
Ask us for our catering menu and brochure. Full service catering available.

for ordersלהזמנות

 02-999-3121

plattersפלטות



Hazelnut, caramel, vanilla, Irish cream, Dulce de lecheאגוזי לוז, קרמל, וניל, אייריש קרם, ריבת חלב

BEVERAGES  שתיה קרה

HOT DRINKS  שתיה חמה

54Breakfast&ארוחת בוקר
eggs, salad, bagel, 2 spreads & small hot drink/juice 2 2 ביצים,  סלט ירקות, בייגל, 2 תוספות ושתיה חמה גדול/מיץ

 Breakfastארוחת בוקר

סלט גדול כולל ממרח

מרק היום-בעונה

בייגל

שתיה חמה קטן/גדול

תוספת בייגל  עם מרק

&46

&28

&5
&7/9

&5

Large salad with spread

Soup of the day - seasonal

 Bagel
 Hot drink small\large

Additional bagel with soup 

:Additions to saladתוספת לסלט:

SALAD /soupסלט/מרק

31Bagel toast&בייגל טוסט
34Tuna melt&טוסט טונה עם צהובה

 31Pizza bagel&פיצה בייגל

toastsטוסטים

Additional spread is an addition to more expensive sandwich   |  תוספת ממרח’ מחושבת על בסיס המחיר היקר‘

Served with a variety of vegetables  |   מוגש עם  מגוון ירקות

גבינות שמנת

סלט טונה

בייגל עם חמאה

גבינות קשות

סלט ביצים

חביתה

&23

&30

&15

&28

&30

&34

Cream cheeses

 Tuna salad

Bagel with butter

Hard cheeses

 Egg salad

Omelette

30Lox spread&גבינת סלמון

38&סלמון מעושן

&10

Smoked salmon (lox)
תוספת ממרח

תוספת סלמון מעושן
& Additional spread

Additional Smoked salmon

רגילה, שום שמיר, זיתים ועוד

מוצרלה, צהובה, בולגרית ועוד 

Regular, olives, garlic & dill and more

 Mozzarella, yellow, Bulgarian cheese and more

4

sandwichesסנדוויצ’ים

 dessertsקינוחים

Served with maple and chocolate syrupמוגש עם סירופ מייפל ושוקולד וקצפת

 15Muffins&מאפינס
 10Cookies&עוגיות

32Pancakes&פנקייק

28Cheese cake&עוגת גבינה

14/16Mochaccino&מוקצ’נו

 11/13Cappuccino / latte / instant&קפוצ’ינו / הפוך / קפה נמס

 8/10Espresso&אספרסו

15/17Flavored coffee&קפה חם בטעמים

תה
שוקו חם

תוספת קצפת

&10
&11/13

&4

Tea
Hot chocolate 
Extra Whipped cream

פחית RC, מים מינרלים

בקבוק שתיה
מיץ תפוזים טבעי

אייס קפה/אייס וניל 

&8

&10
&10/12

&10/14/17

  RC can, Mineral water

Bottled Drink
Fresh orange juice 
Ice coffee\Ice vanilla

 14/17Iced chocolate milk + whipped cream&אייס שוקו עם קצפת 
25Fruit smoothie&שייק פירות

24Ice blends&אייס בלנד בטעמים

 Canned Drink 9&פחית שתיה

בייגל

12 בייגל  

&6

&66

 Bagel
12 bagels

Cream cheeseל-250 גרם22&גבינות  שמנת
Tuna, Egg saladל-250 גרם25&טונה, סלט ביצים

ל-250 גרם

ל-100 גרם

גבינת סלמון

סלמון מעושן
&28
&30

Lox Spread
Smoked salmon (lox) 

הפריטים למטה הם רק לקחת 
ואין לאכול אותם בחנות.

The items listed below are for take-away
 only and may not be eaten in the store.

Spreads sold by weightממרחים לפי משקל

TAKE- AWAYלקחת
שתי גבינות לבחירה

שתי גבינות לבחירה

choice of two cheeses 

choice of two cheeses 

 !specialמבצע!

Bagels + 500g cream cheese 12 101&12 בייגל + 500 ג' שמנת
 Bagels + 500g tuna / egg salad 10912&12 בייגל + 500 ג' טונה/ סלט ביצים
Bagels + 250g cream cheese + 250g tuna / egg salad 10512&12 בייגל + 250 ג' שמנת+ 250 ג' טונה/ סלט ביצים


