
תוספות לבחירה
פירה )חלבי( | תפוחי אדמה צלויים | צ'יפס

פריקי תרד | אורז עם שקדים וגזר
מיקס ירוקים בשום

ניתן להפוך לטבעוניטבעוני

 2 3 מנת לחם - בייגל עם דואה 
 בייגל מחמצת גדול מוגש חם מהתנור, 

עם תערובת דואה מצרית ושמן זית 

3 6 לביבות מנגולד 
 לביבות מנגולד ותרד עם יוגורט יווני 

וסלסה ורדה

3 8 חציל שלם קלוי על טחינה 
חציל קלוי בתנור עם שמן זית, מוגש על 

טחינה, זרעי עגבנייה, צ'ילי, פטרוזיליה קצוצה 
וסירופ בלסמי מצומצם

3 4 כרובית פריכה 
כרובית פריכה מטוגנת מוגשת עם איולי חרדל

3 8 גבינת חלומי מטוגנת 
מוגשת עם איולי בזיליקום

3 5 בוריק 
 בצק פילאס אפוי במילוי תרד וג'יבנה, 

מוגש עם יוגורט עשבים

4 2 סלט קיסר 
לבבות חסה קיסר, עגבניות שרי, קרוטונים ושלג 

פרמז'ן ברוטב קיסר לימוני.
נתחי עוף צלויים בתוספת 15 ₪

3 4 מרק היום 
מוגש עם לחם וחמאה

6 5 סלט איכרים 
מוצרלה טרייה, מיקס עגבניות, פלפלים קלויים, 

חסה, ארוגולה, בצל סגול וצנוניות בויניגרט 
בלסמי, מוגש על פוקצ'ה אפויה במקום

6 1 סלט ניסואז לימוני 
טונה, אבוקדו, ביצה קשה, קרעי תפוחי אדמה 

צלויים, שעועית ירוקה, זיתי קלמטה, חסה, 
ארוגולה, עגבניות וצנוניות בויניגרט נענע ולימון

6 5 סלט חלומי וקלמטה 
קוביות חלומי מטוגנות וזיתי קלמטה על מצע 

עשיר של ירקות טריים - מיקס עגבניות, 
פלפלים, מלפפונים, צנוניות, חסה, ארוגולה 

ובצל סגול בויניגרט נענע ולימון

 6 5 סלט עוף וקינואה 
נתחי עוף עסיסיים, קינואה ובורגול, אבוקדו, 

פלפלים, כרוב אדום, גזר, חסה, בצל ירוק 
ועגבניות שרי בויניגרט נענע ולימון

5 9 סלט ים תיכוני 
פטה עם זעתר וסומק על מצע עשיר של ירקות 

טריים - מיקס עגבניות, פלפלים, מלפפונים, 
צנוניות, זיתי קלמטה, חסה, ארוגולה ובצל 

סגול בויניגרט נענע ולימון

ת ו י ר ק י ע

4 9 מג'דרה שלנו 
אורז מלא עגול, עדשים ירוקות בלאדי, עדשי 
קוויאר שחורות וקריספי שאלוט, לצד סלט 

ירוקים לימוני וצלוחית יוגורט/טחינה

4 9 בורקס אלף עלים 
בורקס גדול ממולא בגבינת סולוגני ופרמז'ן, 
מוגש עם סלט ביצים טרי וסלסת עגבניות 

בחומץ שרי

5 6 קלאב סנדוויץ' 
טוסט גבוה משלוש פרוסות של חלת בריוש 

במילוי פרוסות קורנדביף, גבינה צהובה, איולי 
 חרדל ודבש, עגבנייה, רוקט וטבסקו.

 מוגש עם סלט ירוק

6 8 לנדוור בורגר 
 250 גר' בשר בקר משובח בלחמניית בריוש,

עם ירקות טריים. מוגש עם צ'יפס

6 2 ניו יורקר 
לחמנייה רכה במילוי פרוסות חמימות של בקר 
צלוי, איולי חרדל וירקות טריים. מוגש עם סלט 

6 8 שניצל קלאסי 
 חזה עוף עסיסי מטוגן בציפוי פריך. 

מוגש עם תוספת לבחירה

6 5 חזה עוף צלוי במרינדת תבלינים 
 חזה עוף צלוי במרינדת תבלינים. 

מוגש עם תוספת לבחירה

5 9 כריך עוף 
חזה עוף צלוי ועסיסי עם אבוקדו / פלפל קלוי, 
רוטב איולי וירקות טריים. מוגש עם סלט ירוק

 6 9 ביונד מיט בורגר 
המבורגר ביונד מיט עם איולי טבעוני וירקות 

טריים בלחמניית בריוש. מוגש עם תפוחי אדמה 
צלויים ומבוקעים

5 9 תבשיל כוסמת 
כוסמת ובורגול עם טופו, ברוקולי, בטטה ותרד, 

 ירקות שורש, אגוזי מלך ועשבי תיבול, 
טחינה וסילאן

5 4 נפוליטנה 
רוטב עגבניות טריות, פרמז'ן ובזיליקום

5 7 עגבניות ורודות 
עגבניות צלויות, רוטב עגבניות ומעט שמנת, 

פרמז'ן ובזיליקום

6 3 בטטה וערמונים 
קוביות בטטה צלויות, ערמונים, פרמז'ן 

ובזיליקום

6 3 פטריות צלויות ושמנת 
פטריות צלויות, שמנת ופרמז'ן

רביולי גבינות
 עגבניות ורודות 63
פטריות ושמנת 69

ה ט ס פ
פסטה טריה של לנדוור – מפלדיני או קרוסל

5 4 פיצה מרגריטה 
רוטב עגבניות עשיר ומוצרלה איטלקית 

5 9 פיצה פסטו וארבע גבינות 
רוטב פסטו, מוצרלה איטלקית, פטה, פרמז'ן 

וגבינת עיזים

4 9 בייגל טוסט ירושלמי 
גבינה צהובה, ביצה קשה, ממרח עגבניות 

 מיובשות וזעתר. מוגש עם סלט ירוק 
ואיולי פסטו

4 9 בייגל טוסט בולגרית 
גבינה צהובה, גבינה בולגרית, עגבנייה, בצל 

בזעתר וזיתי קלמטה. מוגש עם סלט ירוק 
ואיולי

4 7 בייגל טוסט צהובה 
 גבינה צהובה, עגבנייה, חמאה ובזיליקום. 

מוגש עם סלט ירוק ואיולי פסטו
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 5 9 שקשוקה חלומי וחציל קלוי 
 עגבניות מתובלות בבישול ארוך, 

שתי ביצים, גבינת חלומי, נתחי חציל 
קלוי ופטרוזיליה. מוגשת עם טחינה, 

 סלט ירקות טרי ולחמניית חלה 
)מעט חרפרפה(

5 6 שקשוקה 
עגבניות מתובלות בבישול ארוך, שתי 
ביצים ופטרוזיליה. מוגשת עם טחינה, 
סלט ירקות טרי ולחמניית חלה )מעט 

חרפרפה(

3 9 בוקר כל היום 
 שתי ביצים לבחירה, 

 סלט ירקות טרי, לחם 
וגבינת שמנת / טחינה

ט ל ס
מוגש עם לחמניית מחמצת מהבייקרי של לנדוור, 

למעט סלט האיכרים

ת ו נ ו ש א ר

ר ק ו ב ת  ו ח ו ר א



תפוזים
לימונדה

גזר / תפוח / תפוגזר
תפוח סלרי ג'ינג'ר

18 / 15
16 / 13
19 / 15
23 / 19

מיצים טבעיים

ה י י ת ש

4 5 רוזלך קלאסי / לוטוס 
 בצק פריך ממולא בממרח עוגיות לוטוס / שוקולד,

 נאפה במקום בתנור לבנים

4 5 עוגת שוקולד חמה 
מוגשת עם קוקילידה, מרנג אגוזים וגלידת וניל

4 5 עוגת גבינה 
 עם רוטב שוקולד לבן ורטוב פירות יער, קצפת וקסטה 

עם גלידת וניל

4 5 פאי תפוחים 
 מוגש על מצע שברי מרנג עם גלידת וניל צרפתי, 

פרוסות תפוחים טריים ורוטב שוקולד לבן

4 9 וופל בלגי 
 עם רוטב טופי, שוקולד חלב, ממרח שוקולד חלב, 

גלידת שוקולד, קצפת, שבבי שוקולד, קסטת גלידת 
וניל, רוטב שוקולד ושטרויזל

2 9 קראנצ' שוקולד | 
 שכבות בצק שמרים איכותי, עשירה 

בשוקולד מריר וחלב

ם י ח ו נ י תק ו נ י Winesי
 סובניון בלאן, מד האוס

נוכחות נהדרת וסיומת ארוכה, הדרי ומרענן. יבש

 שרדונה Free Run, סגל
גוף, מרקם וטעמים מורכבים, טרופי וקליל. יבש

 קאווה איבריקה
מבעבע בעל ארומה בינונית, פירותי ומתקתק

 רוזה, פורטה 6
מעודן בעל פירותיות נעימה, יובש ועידון. רוזה יבש

126 

96 / 29

69 / 24

114

אדוםלבן ורוזה כוס / בקבוק

114 

96 / 29

כוס / בקבוק

מוגזים
מינרלים

פרייה
סן פלגרינו

ברד לימונענע

13
12
13
24 / 13
22 / 18

שתייה קלה

29 

שייקים

סופרשייק
 ספירולינה, בננה, מנגו, סילאן. 

חלב שקדים אורז

שייק בריאות
בננה, תמר, טחינה גולמית, סילאן, 

פיסטוק. חלב סויה

שייק פירות לבחירה

29 

27

אספרסו קצר / כפול
קפוצ׳ינו

לאטה מקיאטו
אמריקנו

קפה שחור אורגינל
שוקו חם / פרלינים

קפה קר
אמריקנו קר

אייס קפה
שוקו קר

11 / 9
16 / 13
15
13 / 11
10
18
19 / 16
13 / 11
22 / 18
15 / 12

קפה

14
11
16
16
16
16
17
17
18

תה הבית / בריאות
תה נענע

חליטת תה ירוק ולואיזה
חליטת ארל גריי ופרחים כחולים

חליטת פירות יער
חליטת לימונית, נענע וג'ינג'ר

סיידר חם
וניל איטלקי

סחלב

משקאות חמים

 קברנה סובניון, דה וונטד
מרשים, עסיסי, עשיר ועם גוף מלא. יבש

 קברנה סוביניון התססה פראית, סגל
 גוף מלא וחמיצות רעננה עם יין סיומת 

פירותית, מתובלת וארוכה. יבש

33-25מבחר בירות

בירה
סנגריה קרה
סנגריה חמה

קוקטיילים

64 / 27
74 / 27

כוס / בקבוק

 היביסקוס
1 8 

 לואיזה
1 8 

 קלאסי
1 8 

 יסמין וליצ׳י )מוגז(
2 2 

 קמומיל )מוגז(
2 2

ר ק ה  ת
Green Tea


