מתוק באג‘נדה
טופי חמה

39

שכבות של שוקולד פאדג' ,בצק אלפחורס וטופי
במעטפת של גנאש שוקולד בלגי חם

קוביית ביסקוויטים

43

שכבות ביסקווטים ,קרם וניל ושוקולד קריספי בציפוי עדין
של גנאש שוקולד חלב

סופלה פונדנט

39

שוקולד חם עם טראפל שוקולד לבן בתוכו

טופי קראנץ'

משלוחים T.A +

43

על עוגת שוקולד פאדג' עשירה ,קרם נוטלה ,קראמבל שוקולד
ונוגט קריספי ,קרם שנטילי וניל ,במעטפת קרמל מלוח ,משובץ
גבישי שוקולד מוזהבים קראנצ'ים

פאדג' חמה

39

עוגת שוקולד ביתית חמה ונימוחה מאוד ומלאה בשוקולד מבפנים ומבחוץ

שוויצריה

43

על תחתית של עוגיות מרנג שוקולד ,קרם מסקרפונה שבתוכו
שכבה קריספית של שוקולד מריר ומעליו נטיפי שוקולד לבן

פאי פיסטוק דובדבן

39

תערובת פיסטוק עם פירות יער בציפוי שטרויזל

גבינה אפויה

43

כשר

"ניו יורקית" ביתית ,עשירה מאוד ,על מצע של עוגיות חמאה

פאי תפוחים )ללא סוכר(

39

על מצע של בצק פריך ,פלחי תפוחים אפויים בקרמל,
מעטפת של רשת מבצק פריך

פס שוקולד )טבעוני(

39

שכבות נוגט קריספי עם קרם שוקולד בלגי בציפוי של
גנאש שוקולד ואגוזי לוז מקורמלים

משקאות קלים
קולה  /ד.קולה  /קולה זירו

13

נביעות תפוח  /נביעות אפרסק

14

ספרייט  /ד.ספרייט  /פאנטה

13

פריגת ענבים  /אשכוליות

12

פיוז-טי

13

פרללה

נביעות מים מינרלים

13

סיידר צלול

14

מאלטי  -בירה שחורה

15

04-6262092
04-6360812
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ראשונות באג'נדה

טוסטים
טוסט גבינה צהובה

59

מוגש לצד עלי חסה וירקות פרוסים

טוסט גבינה בולגרית

59

מוגש לצד עלי חסה וירקות פרוסים

טוסט אג'נדה

59

גבינה צהובה וגבינת קממבר עם פלחי עגבניה וממרח פסטו
לצד ביצה קשה וירקות פרוסים
תוספות לטוסט :בצל ,טונה ,זיתים שחורים ,עגבנייה .תוספת אחת ללא תשלום .כל תוספת נוספת

מרק השף )משתנה(
סלט ירוק

39
36

עלי חסה ,עגבניות שרי ,בצל סגול וגזר ברוטב ויניגרט

סלט ירקות קצוץ דק

39

בתוספת ביצה קשה וטחינה

הום פרייז

41

תפו"א ברוטב שמנת ,צ'ילי מתוק חריף ,חמאה ,גמבה אדומה ובצל לבן
₪4

תפוח אדמה מוקרם

41

פלחי תפוח אדמה אפוי ברוטב שמנת פטריות) .אפשרות ברוטב קרם בטטה(

לחם שום

32

עם חמאת שום ומתבל איולי חרדל

כריכים

פיצות

מוגש לצד סלט אישי מתובל בשמן זית ולימון

כריך טוניסאי

59

סלט טונה ,איולי חרדל ,לימון כבוש ,ביצה קשה ,בצל סגול ,עגבניה ועלי חסה

ג'בטה אומלט )חם(

59

אומלט עשבי תיבול ,גבינת שמנת ,ממרח זיתים ,עגבניה וחסה

ג'בטה חלומי )חם(

59
59

קרם שמנת לבן ,פרמזן ,פטה ,פטריות ,בצל סגול ושמן כמהין

פיצה ביאנקה

פיצה פורטובלו

אבוקדו ,בצל ,עגבניה ,חסה ,ביצה קשה וממרח עגבניות

ג'בטה סלמון

פיצה  4גבינות

מוצרלה ,בולגרית ,פרמזן וצהובה ורוטב עגבניות

גבינת חלומי מטוגנת ,איולי חרדל ,עגבניה ,פלפל קלוי וחסה

ג'בטה אבוקדו

58
פיצות אישיות מבצק הבית בתנור אבנים | תוספת אחת ללא תשלום
תוספות לבחירה :בצל ,פטריות ,טונה ,זיתים שחורים ,עגבניות ,גבינת מוצרלה.
₪4
כל תוספת נוספת

59

64
64
64

פטריות פורטובלו ,פסטו ,מוצרלה ,ארוגולה וגבינת פרמזן

סלמון כבוש ,גבינת שמנת ,בצל סגול ועלי חסה

טורטיה אבוקדו

50

טורטיה במילוי אבוקדו ,ביצה קשה ,עגבניה ,חסה ,איולי חרדל וסלט ירוק

סלטים

מוגש עם לחם וחמאה

סלט יווני

68

גבינה בולגרית ,עלי חסה ,עגבניה ,מלפפון ,בצל סגול ,זיתים שחורים ,זעתר ,שמן זית ולימון

סלט טונה

68

טונה ,עלי חסה ,גזר ,מלפפון כבוש ,עגבניות שרי ,ביצה קשה,
זיתים שחורים ,בצל סגול ,שמן זית ,מיץ לימון ,מלח ופלפל

סלט בוליווארד

68

68

חסה ,גבינת חלומי ,כרוב לבן וסגול ,פלפלים ,גזר ,בצל,
במישרה של שמן שומשום ,סויה ,מייפל וסילאן

סלט ירוק ירוק

59

פטרוזיליה קצוצה דק דק ,נגיעות סלק ,שקדים קלויים ,חמוציות ,על מצע יוגורט
ולאבנה ,מעוטר בטחינה גולמית ,שמן זית ,מלח ,פלפל ולימון

סלט קינואה

68

קינואה לבנה ואדומה ,בטטה אפויה ,קישואים אפויים ,קוביות מלפפון ירוק,
בצל סגול ופטרוזיליה ,מעוטר בטחינה גולמית וסילאן

סלט ניסואז

אורז אדום ,גריסי פנינה ,פטריות ,בצל לבן וסגול ,כרוב לבן ,גזר ,זוקיני ,גרעיני דלעת ,נענע,
בזיליקום וכרישה ,ברוטב אסיאתי )שמן שומשום ,סויה ושום( מעוטר בבוטנים גרוסים

64
69

עלי פסטה ,רוטב בשמל ,רוטב פומודורו ,מלית על בסיס ירקות העונה,
מוקרם במוצרלה

שמנת רוטב שמנת ,שום ועירית
אליואוליו שמן זית ,שום ופטרוזיליה | פסטו שמנת ,פסטו ושום
קרם פלפלים אדומים ,שמנת ,שום ,בולגרית מגורדת ואגוזי מלך
שמנת פטריות שמנת ,מחית פטריות ,פטריות אפויות ,שום ופטרוזיליה
פומודורו רוטב עגבניות טריות ,בזיליקום ,שום ,בצל ופטרוזיליה
פונגי בצל לבן ,כרישה ,פטריות ,שום ,יין לבן ושמנת )פיקנטי(
רוזה רוטב עגבניות מעורב ברוטב שמנת עירית ושום

מיוחדים מהים
שיפודי סלמון עם תפו"א צלוי

68

טונה ,חסה ,שעועית ירוקה ,תפו"א ,ביצה קשה ,פלפל קלוי ,עגבנייה וזיתים

סלט טבעוני )מוגש חם(

פטוצ'יני  /ספגטי  /פנה  /ניוקי תפו"א  /ניוקי בטטה
רביולי גבינות  /רביולי בטטה
לזניה תוצרת בית

62

רטבים לבחירה:

חסה סלנובה ,חסה ערבית ,גבינת עזים מטוגנת ,עגבניות שרי ,שקדים
פרוסים ,בצל סגול ,פלחי תפוחי עץ חמצמצים ברוטב ויניגרט וחרדל

סלט חלומי )חם(

פסטה

68

76

דג סלמון ,תפו"א ,ברוטב שמנת ,שום ,צ'ילי חריף מתוק ,מלח ופלפל שחור

לוהט באג'נדה )חריימה(

62

דג נסיכת הנילוס ברוטב פלפלים פיקנטי ,עגבניות ,בצל ,שום וכוסברה
ולחם הבית ● סלט ירוק אישי בתוספת ₪ 9

שיפודי סלמון עם נודלס
דג סלמון מתובל על מצע ירקות ונודלס ,בסגנון אסייתי פיקנטי

89

