Dessert per la famiglia

שתיה

)קינוח משפחתי(

אספרסו קצר/כפול

65
דולצ'ה פאניני
"סנדביץ" של וואפל בלגי עם קרם וניל ,קרם שוקולד ,רוטב
נוטלה ,רוטב שוקולד לבן ,רוטב לואקר ,רוטב סניקרס ,פרורי
מקופלת לבן וחום ,אוראו ,פניניי שוקולד ,לואקר ,אגוזי לוז
קרוקנט ,קצפת וכדור גלידה לבחירה
65

גרנדה
מגדל וואפל בלגי עם קרם וניל ,קרם קפה ,קרם פיסטוק,
רוטב סניקרס ,רוטב לואקר ,רוטב שוקולד לבן ,עוגיות לוטוס,
אגוז לוז קרוקנט ,אצבעות קינדר ,פניניי שוקולד ,פרורי
מקופלת לבן וחום ופררו רושה ,קצפת וכדור גלידה לבחירה

65

פנקייק ברולה
הר פנקייק ,מקפא ברולה ,קרם וניל ,רוטב קרמל מלוח,
רוטב נוטלה ,רוטב שוקולד לבן ,רוטב לואקר ,רוטב סניקרס,
כיפת שוקולד ,אגוזי לוז קרוקנט ,אצבעות קינדר ,עוגיות
לוטוס ,לואקר ,פניניי שוקולד ,פרורי מקופלת לבן וחום ,קצפת
וכדור גלידה לבחירה
פנקייק סובלימה
הר פנקייק ,קרם וניל ,קרם שוקולד ,רוטב נוטלה,
רוטב שוקולד לבן ,רוטב לואקר ,רוטב סניקרס ,פררו רושה,
פרורי מקופלת לבן וחום ,פניניי שוקולד ,אצבעות קינדר,
אוראו ואגוזי לוז קרוקנט ,קצפת וכדור גלידה לבחירה

65

65
פנקייק קדאיף
הר פנקייק מצופה רוטב נוטלה ואגוזי לוז קרוקנט עם רוטב
שוקולד לבן ,רוטב נוטלה ,קרם שוקולד ,קרם וניל ,קדאיף,
פררו רושה ,קצפת וכדור גלידה לבחירה

11/9

אספרסו ארוך/ארוך כפול

12

מקיאטו קצר/כפול /ארוך

12/12/11

קפוצ'ינו קטן /גדול

14/12

אמריקנו

12

שוקו חם

16

תה /תה עם נענע

10

תה חליטה

14

קינוחים
41

קדאיף מלבי פיסטוק
מלבי פיסטוק על מצע שערות קדאיף ,סירופ מי וורדים,
קרם פיסטוק ,קראנץ' קוקוס קלוי ,אגוז לוז קרוקנט
וגלידת דובדבניי אמרנה
41
טירמיסו
ביסקוטים טבולים בקפה וברנדי עם שכבת קרם
מסקרפונה בליווי טרטופו שוקולד
41
סקצ'טינה נוטלה
פוקאצ'ה במילוי גבינת מסקרפונה ונוטלה
30
סורבה
סורבה בשלושה טעמים
45
טריו מסקרפונה
שכבות של קרם מסקרפונה וניל ,פיסטוק ,קפה עם נשיקות
מרנג ,שטרויזל ,רוטב תות שדה ורוטב פירות אדומים
44
וופל בלגי קלאסי
רוטב מייפל ,רוטב נוטלה ,רוטב שוקולד לבן ,קצפת
ו 2 -כדורי גלידה לבחירה
44
פנקייק קלאסי
פנקייק ,רוטב נוטלה ,רוטב שוקולד לבן ,רוטב מייפל,
קצפת ו 2 -כדורי גלידה לבחירה
פורטופינו פריז " -כשקרם איטלקי פוגש קרם צרפתי" 46
קרם ברולה וניל ,קרם ברולה פיסטוק ,קראנץ' שוקולד ,קרם
מסקרפונה ,קרם שוקולד חלב ,דובדבני אמרנה ופירורי שטרויזל

Dessert per la famiglia

Hot Drinks

Dolce Panini
65
Belgian waffle sandwich with vanilla crème, Nutella
crème, chocolate crème, Nutella sauce, white chocolate sauce,
Loacker sauce, Snickers sauce, crumbled milk and white chocolate,
Oreo, chocolate pearls, Loacker wafers, hazelnut croquant, whipped
cream and choice of ice cream scoop

Short/Double Espresso

Grande
65
A tower of Belgian waffles with vanilla crème, coffee crème, pistachio
crème, Snickers sauce, Loacker sauce, white
chocolate sauce, lotus cookies, hazelnut croquant, Kinder fingers,
chocolate pearls, crumbled milk and white chocolate, Ferrero
Rocher, whipped cream and choice of ice cream scoop

Hot Chocolate

16

Tea/Mint Tea

10

Tea Infusion

14

Brûlée Pancake
65
Mountain of pancakes, frozen crème brûlée, vanilla crème,
salty caramel sauce, Nutella sauce, white chocolate sauce, Loacker
sauce, Snickers sauce, chocolate dome, Kinder
fingers, Lotus cookies, Loacker wafers, chocolate pearls, crumbled
milk and white chocolate, whipped cream and
choice of ice cream scoop
Sublime Pancake
65
Mountain of pancakes, vanilla crème, chocolate crème,
Nutella sauce, white chocolate sauce, Loacker sauce, Snickers sauce,
Ferrero Rocher, crumbled milk and white chocolate, chocolate
pearls, Kinder fingers, Oreo, hazelnut croquant, whipped cream and
choice of ice cream scoop
Kadaif Pancake
65
Mountain of pancakes, Nutella sauce, hazelnut croquant
with white chocolate sauce, Nutella sauce, chocolate crème, vanilla
crème, kadaif, Ferrero Rocher, whipped cream and choice of ice
cream scoop

9/11

Long/Double Long Espresso
Short/Double/Long Macchiato

12
11/12/12

Small/Large Cappuccino

12/14

Americano

12

Desserts
Pistachio Malabi Kadaif
Pistachio malabi on a bed of kadaif, rosewater syrup,
pistachio crème and hazelnut croquant

41

Tiramisu
Ladyfingers dipped in coffee and brandy, layered with
mascarpone crème and chocolate tartopo

41

Scacciatina Nutella
Focaccia with mascarpone cheese and Nutella

41

Sorbet
Three flavors

30

Classic Belgian Waffle
Maple syrup, Nutella sauce, white chocolate sauce,
whipped cream and choice of 2 scoops of ice cream

44

Classic Pancake
Nutella sauce, white chocolate sauce, whipped cream,
maple syrup and choice of 2 scoops of ice cream

44

Trio Mascarpone
Layered vanilla mascarpone, pistachio, coffee with meringue,
strawberry sauce and red fruit sauce

45

Portofino Paris
Italian crème meets French crème - vanilla crème brûlée,
pistachio crème brûlée, mascarpone crème, milk chocolate
crème and Amarena cherries

46

