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 ארוחות קומבו
 ארוחהש"ח לכל 4.00 בעלות בקופסא אישית ארוחהניתן לארוז את ה*

 ש"ח10.00ליטר בתוספת  1 -**ניתן לשדרג את הסלטים ל

 ם מע"מכל המחירים כוללי

 ₪  28.00                             בסיס  I - קומבו

 טונה / סלט ביצים / גבינות שמנת / גבינה צהובה / אבוקדו -כריך בייגל 
  לד / וניל / אוכמניותשוקו - מאפין

 פרי 
 מים / מיץ / מוגז -משקה 

 

 ₪  40.00          שני סנדוויצ'ים II -  קומבו

 טונה / סלט ביצים / גבינות שמנת / גבינה צהובה / אבוקדו -שני כריכי בייגל 
 שוקולד / וניל / אוכמניות - מאפין

 י פר
 מים / מיץ / מוגז -משקה 

 

 ₪  36.00                  עם סלמון מעושןכריך בייגל  -  III קומבו

 כריך בייגל עם גבינת שמנת רגילה וסלמון מעושן
 שוקולד / וניל / אוכמניות - מאפין

 י פר
 מים / מיץ / מוגז -משקה 

 

 ₪  40.00                    כריך בייגל וסלט -IV  קומבו

 טונה / סלט ביצים / גבינות שמנת / גבינה צהובה / אבוקדו -כריך בייגל 
 מ"ל(500) יסלט איש

 שוקולד / וניל / אוכמניות - מאפין
 י פר

 זמים / מיץ / מוג - משקה

 

    ₪  30.00                                                                        בייגל וסלט V  -קומבו

  בייגל ללא מילוי
 מ"ל(500) סלט אישי

 ש"ח(8.00טונה, ביצים, בולגרית )תוספת כדור: 
  שוקולד / וניל / אוכמניות - אפיןמ

 י פר
 מים / מיץ / מוגז -משקה 
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 ₪  50.00                      קומבו חם -  VI קומבו

 לזניה / קיש - חמה אישי מנה
 בייגל ללא מילוי

 מ"ל(500) יווני / קיסר -סלט אישי 
 בראוני

 פרי
 מים / מיץ / מוגז -משקה 

 

          אריזה אישית

 ₪  4.00                                   ירות ושתיהפ נס,בייגלס, ממרחים, מאפי מבחר

 ₪  6.00                                    ירות ושתיהפ נס,בייגלס, ממרחים, מאפי בחירת

 מחיר למנה

 

 וחות קומבו ללא גלוטן אר
 שימו לב! חלק מהמוצרים עלולים להכיל עקבות של גלוטן!! *

 ש"ח לכל ארוחה4.00ניתן לארוז את הארוחה בקופסא אישית בעלות  *

 

 ₪  32.00                   י בסיס - I קומבו ללא גלוטן

 בייגל ללא גלוטן
 סכו"ם+ ירקות בצד +  ממרח

 פרוסת עוגת שיש ללא גלוטן
 פרי

 מים / מיץ / מוגז -משקה 

 

  ₪   32.00                 בייגל ללא גלוטן וסלט - II קומבו ללא גלוטן

 בייגל ללא גלוטן
 מ"ל(500) סלט אישי

 ש"ח(8.00טונה, ביצים, בולגרית )תוספת כדור: 
 פרי

 מים / מיץ / מוגז -משקה 
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 ₪  38.00                 בייגל וסלט עם עוגה - III קומבו ללא גלוטן

 ןבייגל ללא גלוט
 מ"ל(500) אישי סלט

 ש"ח(8.00טונה, ביצים, בולגרית )תוספת כדור: 
 פרוסת עוגת שיש ללא גלוטן

 פרי
 מים / מיץ / מוגז -משקה 

 

 ₪  50.00                     קומבו חם - IV קומבו ללא גלוטן

 אנטיפסטי / תפוחי אדמה מוקרמים -מנה אישי חמה 
 מ"ל(500) סלט יווני אישי

 בייגל ללא גלוטן
 שיש ללא גלוטן פרוסת עוגת

 פרי
 מים / מיץ / מוגז -משקה 

 

          אריזה אישית

 ₪  4.00                                   ירות ושתיהפ נס,בייגלס, ממרחים, מאפי מבחר

 ₪  6.00                                    ירות ושתיהפ נס,בייגלס, ממרחים, מאפי בחירת

 מחיר למנה
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