תפרי ט יש יב ה

לאכול

כריך בקטנה ··· ₪27

כריך מלחם מחמצת מוגש לצד ירקות טריים

גבינה צפתית  /טבעונית ,ממרח פסטו ,פלפלים קלויים
גבינת שמנת שום שמיר ,סלמון מעושן ,בצל ירוק וחסה

קיש אישי ··· ₪49

להתפנק
פאי ביתי ··· ₪39

בצק פריך עם מגוון מליות לבחירה מוגש לצד גלידת וניל

קיש ביתי מוגש לצד סלט עלים אישי

סניקרס ··· ₪39

יוגורט מתוצרת מקומית בתוספת פירות העונה ,גרנולה וסילאן טבעי

עוגת שמרים אישית ··· ₪20

מוזלי ··· ₪18

בייגל טוסט ··· ₪27

בייגל טוסט עם גבינת מוצרלה ,מוגש לצד ירקות טריים
רטבים לבחירה :אלף האיים  /פסטו  /רוטב פיצה

שתי תוספות לבחירה) :כל תוספת נוספת (₪3

עגבניה  /זיתים ירוקים  /טונה  /תירס  /פטריות  /גבינת שמנת

קפה שחור  /תה שחור  /תה עם נענע ··· ₪10
אספרסו קצר/ארוך ··· ₪9
אספרסו כפול /מקיאטו ··· ₪10
חליטה חמה  /קרה ··· ₪15
קפוצ'ינו  /נס קפה /נס על חלב ··· ₪15/13
אמריקנו ··· ₪15/10
שוקו קר  /חם ··· ₪15
אפוגטו ··· ₪15
אייס קפה  /קפה קר ··· ₪15
גרניטה פקאן ··· ₪21
מילק שייק  /פרי שייק ··· ₪24

שכבות בראוניז במילוי בוטנים ,מוס קרמל מלוח וגנאש שוקולד
בצק שמרים עשיר במבחר מליות .מוגש חם

פאדג' שוקולד ··· ₪36

עוגת שוקולד חמה עם גלידת וניל וקצפת* .ללא קמח

בראוניז מושחת ··· ₪39

עוגת בראוניז מעולה עם שברי שוקולד .מוגש חם עם גלידת וניל

צלחת עוגיות הבית ··· אישי  / 9זוגי ₪18

תוספת כדור גלידה / ₪ 8 :גלידה אמריקאית בגביע זכוכית  / ₪ 14תוספת קצפת ₪5

כשר חלבי

בהשגחת הרב אחיה אמיתי

רב קיבוץ שדה אליהו
שעות פתיחה8:00-16:00 :
04-6096986
cafe@sde1.org.il

Café Basade Menu

Food

Sourdough bread sandwich ··· 27 NIS

Safed cheese / vegan cheese with roasted peppers and pesto spread
Smoked salmon with cream cheese, green onion and lettuce
served with fresh vegetables

Individual quiche ··· 49 NIS
served with a lettuce salad

Muesli ··· 18 NIS

homemade yoghurt with fruit, date honey and granola

Enjoy
Pie ··· 39 NIS

individual homemade pie in a variety of flavors
served with vanilla ice cream

Snickers ··· 39 NIS

layers of brownies with caramel and salted peanuts,
caramel mousse and chocolate ganache

Individual yeast cake ··· 20 NIS

Bagel toast with mozzarella cheese ··· 27 NIS

rich yeast dough with several fillings
served warm

Extras (max 2 - 3 NIS for each additional extra):
tomato / green olives / tuna / corn / mushrooms / cream cheese

hot chocolate cake served with vanilla ice cream and cream
flour free

Dressings: Pizza Sauce / Thousand Island Dressing / Pesto Sauce

Drinks

Black coffee / tea / tea with mint leaves ··· 10 NIS
Espresso short / long ··· 9 NIS
Espresso double / Macchiato ··· 10 NIS
Infusion tea hot / cold ··· 15 NIS
Cappuccino / Instant coffee ··· 13 / 15 NIS
Americano ··· 10 / 15 NIS
Chocolate milk hot / cold ··· 15 NIS
Afogatto ··· 15 NIS
Frozen Coffee / Iced Coffee ··· 15 NIS
Pecan-blended Iced Coffee ··· 21 NIS
Milkshake / Smoothie ··· 24 NIS

Chocolate fudge ··· 36 NIS

Chocolate brownie ··· 39 NIS
brownies with chocolate chips
served warm with vanilla ice cream

Homemade cookies ··· 18 / 9 NIS
a mix of homemade cookies

Extras: extra ice cream 8 NIS /
soft serve ice cream 14 NIS / Cream 5 NIS

Kosher. Dairy

Open Sunday - Thursday 8:00-16:00
Friday 8:00-13:00
04-6096986
cafe@sde1.org.il

