BAGELS

DESSERT

AMERICAN BAGEL | 45 nis
cream cheese, lox, cucumber, red onion, chives, capers

LEMON MERINGUE TART | 41 nis
APPLE / PEAR COBBLER | 38 nis

CAFÉ MENU
PASTRIES

ISRAELI BAGEL | 39 nis
labneh, za’atar and olive oil,
hard-boiled egg, roasted eggplant, roasted peppers,
and hot falafel
ITALIAN BAGEL | 39 nis
pesto, mozzarella, parmesan, pickled portobello
mushrooms, roasted peppers, balsamic,
and roasted eggplant

COFFEE AND PASTRY | 22 nis

SWEET YEAST PASTRIES | 14 nis

SANDWICHES

SMALL SAVORY PASTRIES | 4 nis each

CROQUE MADAME | 56 nis
grilled cheese sandwich, with lox,
fried egg, and hollandaise sauce

bourekas – kashkaval, potato and mushroom,
Grandma Vikki׳s bourekas
with spinach and kashkaval

BRIOCHE ROSES | 5 nis each

halva cream / chocolate nougat cream with almond
flakes / almond cream with white chocolate chips

MUFFINS | 14 nis

vanilla with chocolate chips / cranberry / banana roti

YEAST CAKE (SLICE) | 14 nis
chocolate crunch / halva / cheese

CHOCOLATE MOUSSE | 38 nis
with pistachio crème brûlée

TRICOLOR CAKE | 39 nis
chocolate, halva, pistachio
VOLCANO | 38 nis
hot chocolate cake

coffee and pastry or yeast cake (slice)

chocolate, butter, almond, halva

CHOCOLATE BROWNIE | 28 nis

TUNA SANDWICH | 39 nis
tuna seasoned with low-fat mayonnaise, chives,
iceberg lettuce, tomato, pickled cucumber
JERUSALEM SANDWICH | 39 nis
roasted eggplant, raw tehina, hard-boiled egg,
chickpeas, roasted peppers, iceberg lettuce,
and pickled cucumbers
BULGARIAN CHEESE SANDWICH | 39 nis
served with red onion, Kalamata olives, sliced
radish, lettuce, tomato, and Dutch butter

BELGIAN WAFFLE | 42 nis
served with chocolate / maple /
white chocolate sauce,
and a scoop of ice cream
FRENCH TOAST | 56 nis

served with seasonal fruit, strawberry coulis,
and whipped cream

ÉCLAIR | 20 nis
filled with vanilla and white chocolate cream,
served with whipped cream and seasonal fruit
MACAROONS | 5 nis each
various flavors

HOT BEVERAGES
ESPRESSO | 8/10 nis

LOX SANDWICH | 45 nis

SALADS

with cream cheese, pepper, radish, and spring onion

MEDITERRANEAN SALAD | 49 nis
cucumber, tomato, spring onion, red onion, Kalamata
olives, roasted eggplant, in an olive oil, pesto and lemon
dressing, served with fried goat cheese balls
COUNTRY TUNA SALAD | 49 nis

scoops of tuna with aioli, served with
a hard-boiled egg, green beans, lettuce, baby leaves,
tomato, cucumber, sliced radish – in a La Boca
vinaigrette dressing, served with home fries

*Served with a side salad – finely chopped salad / green salad

lettuce, baby leaves, cherry tomatoes, avocado,
sweet potato cubes, cranberries,
roasted almonds, cucumber, and spring onion.
The salad is served with quesadillas stuffed with tomato
sauce, pesto and gouda cheese

HEALTH SALAD | 46 nis

organic quinoa, red onion, cranberries, roasted
almonds, black lentils, chickpeas, dressed with olive oil
and lemon juice, coriander and parsley

QUICHE
SWEET POTATO QUICHE | 45 nis

ANTIPASTI AND
CHEESE QUICHE | 45 nis
*Served with a side salad – finely chopped salad / green salad

YOGURT
ISRAELI MUESLI | 28 nis

TEA INFUSIONS | 14 nis

HEALTH MUESLI | 28 nis

SOY MILK | 1 nis
1 SCOOP OF ICE CREAM | 5 nis

served with parmesan sticks, cucumber,
garlic and cream

added to coffee

WHIPPED CREAM | 4 nis
added to coffee

SPECIAL HOT BEVERAGES

SPARKLING MINERAL WATER | 11/19 nis

CHOCOLATE PRALINE | 18 nis

250/750 ml

hot milk and Belgian chocolate

COLD COFFEE | 16 nis

PRIGAT SOFT DRINK | 12 nis

COLD CHOCOLATE MILK | 16 nis

MOCHA | 18 nis
chocolate espresso

HOT CIDER | 18 nis
with apple cubes and cinnamon

MILKSHAKE | 25 nis

FLAVORED MINERAL WATER | 12 nis

AMERICANO | 15 nis

goat milk yogurt, sugar-free granola, seasonal fruit,
and silan (date syrup)

FUZE TEA | 12 nis

MINERAL WATER | 10 nis

LATTE MACCHIATO | 15 nis
frothed milk with a touch of espresso

TURKISH COFFEE | 10 nis

ICED COFFEE / LIGHT | 18 nis

ORANGE JUICE / LEMONADE / RED GRAPEFRUIT JUICE | 14 nis

small / large

yogurt, granola, seasonal fruit, and silan (date syrup)

COCA-COLA / DIET COCA-COLA /
COCA-COLA ZERO / SPRITE / DIET SPRITE / FANTA | 12 nis

grape / grapefruit / diet grapefruit

MILK BASED INSTANT COFFEE | 13/16 nis

TEA | 10 nis

REFRESHING BEVERAGES
KINLEY SODA WATER | 10 nis

INSTANT COFFEE | 12 nis

HOT CHOCOLATE | 15 nis

TZATZIKI | 28 nis

*The salads are served with house bread and butter

CAPPUCCINO | 13/16 nis
LATTE | 16 nis
weak coffee without froth

HALLOUMI SALAD | 54 nis

stir-fried halloumi cheese and wild mushrooms, with
teriyaki sauce, black and white sesame, asparagus,bok
choy, snow peas, Chinese sprouts, lettuce, baby leaves,
red onion, and spring onion

MACCHIATO | 8/10 nis
espresso with a touch of frothed milk – short / double
small / large

MUSHROOM QUICHE | 45 nis
MEXICAN QUESADILLA SALAD | 52 nis

short / double

FRUIT SHAKES | 24 nis

made from a variety of seasonal fruits,
with water / milk / orange juice
HEALTH JUICE | 24 nis
beetroot, apple and celery

SALEP (SAHLAV) | 18 nis
thick hot milk with coconut and pistachio flakes

INDIAN CHAI | 18 nis
Indian tea, spices, and hot milk

VANILLA PRALINE | 18 nis
chocolate pralines, vanilla, and hot milk

VANILLA ESPRESSO | 18 nis
espresso, vanilla, and hot milk

מתוקים

בייגלס

טארט מרנג לימון | 41

אמריקן בייגל | ₪ 45
גבינת שמנת עם סלמון מעושן ,מלפפון,
בצל סגול ,עירית ,צלפים

CAFÉ MENU

בייגל ישראלי | ₪ 39
גבינת לבנה ,זעתר ושמן זית ,ביצה קשה,
חצילים קלויים ,פלפלים קלויים
וכדורי פלאפל חם

מאפים

בייגל איטלקי | ₪ 39
פסטו ,מוצרלה ,פרמז׳ן ,פטריות פורטבלו
כבושות ,פלפלים קלויים ,בלסמי
וחצילים קלויים

קפה ומאפה | ₪ 22
קפה ומאפה או מנת עוגת שמרים

קובלר תפוחים  /אגסים | 38
בראוניז שוקולד | 28

טריקולור | 39
עוגת שוקולד  /חלבה  /פיסטוק
₪

וולקנו | 38
עוגת שוקולד חמה
וופל בלגי | 42
מוגש עם רוטב שוקולד /
מייפל  /שוקולד לבן
עם כדור גלידה
₪

כריכים
קרוק מאדאם | ₪ 56
טוסט גבינות ,סלמון מעושן,
ביצי עין ברוטב הולנדייז

שושנות בריוש
בטעמים שונים |  ₪ 5ליחידה
קרם חלבה  /קרם שוקולד נוגט
עם שבבי שקדים  /קרם שקדים
עם פצפוצי שוקולד לבן

פרנץ׳ טוסט | ₪ 56
מוגש בליווי פירות העונה,
קולי תות וקצפת

כריך טונה | ₪ 39
טונה מטובלת במיונז דל שומן ,עירית,
חסה אייסברג ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ

אקלר | 20
במילוי קרם וניל ושוקולד לבן מוגש
עם קצפת ופירות העונה
₪

כריך ירושלמי | ₪ 39
חצילם קלויים ,טחינה גולמית ,ביצה קשה,
גרגירי חומוס ,פלפלים קלויים ,חסה אייסברג
ומלפפון חמוץ

מאפינס | ₪ 14
פצפוצי שוקולד וניל,
מאפינס אוכמניות ,מאפינס בננה לוטי
מנת עוגת שמרים | ₪ 14
קראנץ׳ שוקולד ,חלבה ,גבינה

כריך גבינה בולגרית | ₪ 39
מוגש עם בצל סגול ,זיתי קלמטה ,צנוניות
פרוסות ,חסה ,עגבנייה וחמאה הולנדית

סלטים
סלט ים תיכוני | ₪ 49
מלפפון ,עגבניה ,בצל ירוק ,בצל סגול,
זיתי קלמטה ,חצילים קלויים ברוטב
שמן זית ,פסטו ולימון ,מוגש בליווי
כדורי גבינת צאן מטוגנים

*מוגש בתוספת סלט אישי קצוץ  /ירוק

סלט טונה כפרי | ₪ 49
כדורי טונה עם איולי ,מוגש עם ביצה
קשה ,שעועית ירוקה ,חסה ,עלי בייבי,
עגבניות ,מלפפון ,צנוניות פרוסות-
ברוטב ויניגרט  L A BOCAוהום פרייז

קישים

שתייה חמה
אספרסו קצר  /כפול | 8 / 10

קיש בטטה | 45

מקיאטו קצר/כפול | 10 / 8
אספרסו עם נגיעת חלב מוקצף

נס קפה | 12

₪
₪
₪

*מוגש בתוספת סלט אישי קצוץ  /ירוק

יוגורט
מוזלי ישראלי | ₪ 28
יוגורט ,גרנולה ,פירות העונה וסילאן

* הסלטים מוגשים בתוספת
לחם הבית וחמאה

צזיקי | ₪ 28
מוגש עם מקלות פרמז׳ן ,מלפפון שום ושמנת

₪

מים מינרלים | 10

₪

מים מינרלים בטעמים | 12

אייס קפה  /לייט | 18
קפה קר | 16

₪

שוקו קר | 16

₪

מילקשייק | 25

₪

₪

פרי שייק | ₪ 24
פירות העונה על בסיס מים /
תפוזים  /חלב

תפוזים ,לימונדה,

אשכולית אדומה | 14

מיץ בריאות | 24
סלק ,תפוח עץ וסלרי
₪

₪

שוקו חם | 15

₪

₪

חליטות תה | 14

₪

קפה שחור | 10

₪

תוספת חלב סויה | 1

₪

תוספת כדור גלידה לקפה | 5
תוספת קצפת לקפה | 4

₪

₪

משקאות חמים מיוחדים

מים מינרלים מוגזים | 19 / 11
 250/750מ״ל

₪

אמריקנו | 15

₪

תה | 10

סלט בריאות | ₪ 46
סלט קינואה אורגנית עם בצל סגול,
חמוציות ,שקדים קלויים ,עדשים
שחורות ,חומוס גרגירים ברוטב שמן זית
מיץ לימון ,כוסברה ופטרוזיליה

פריגת משקה קל | ₪ 12
ענבים  /אשכולית  /דיאט אשכולית

₪

לאטה מקיאטו | ₪ 15
חלב מוקצף עם נגיעת אספרסו

מוזלי בריאות | 28
יוגורט מחלב עזים ,גרנולה ללא סוכר,
פירות העונה וסילאן

₪

₪

נס על חלב קטן  /גדול | 16 / 13

קיש אנטיפסטי וגבינות | 45

משקאות מרעננים

₪

לאטה | ₪ 16
הפוך חלש בלי קצף

קיש פטריות | 45

סלט חלומי | ₪ 54
גבינת חלומי מוקפצת עם פטריות יער
ברוטב טריאקי ,שומשום שחור ולבן,
אספרגוס ,עלי בוקצ׳וי ,אפונת שלג,
נבטים סיניים ,חסה ,עלי בייבי
ובצל סגול וירוק

₪

₪

קפוצ׳ינו קטן  /גדול | 16 / 13

סלט קסדיה מקסיקני | ₪ 52
חסה ,עלי בייבי ,עגבניות שרי,
אבוקדו ,קוביות בטטה ,חמוציות,
שקדים קלויים ,מלפפון ,בצל ירוק.
הסלט מוגש לצד משולשי קסדיה
ממולאים ברוטב עגבניות,
פסטו וגבינת גאודה

פיוז תה | 12

עוגיות מקרון |  ₪ 5ליחידה
בטעמים משתנים

כריך סלמון מעושן | ₪ 45
גבינת שמנת ,פלפל ,צנונית ובצל ירוק

קוקה קולה  /קוקה-קולה דיאט /
קוקה-קולה זירו /
ספרייט  /דיאט ספרייט  /פאנטה | ₪ 12

₪

₪

מאפה מלוח קטן |  ₪ 4ליחידה
בורקס קשקבל ,בורקס תפו״א
עם פטריות ,בורקס של סבתא ויקי
עם תרד וגבינת קשקבל

קינלי סודה | 10

₪

מוס שוקולד | ₪ 38
במילוי ברולה פיסטוק

מאפה שמרים | ₪ 14
שוקולד ,חמאה ,שקדים ,חלבה

₪

₪

₪

שוקו פרלינים | 18
חלב חם ושוקולד בלגי

צ'אי הודי | 18
תה הודי תבלינים וחלב חם

מוקה | ₪ 18
אספרסו שוקולד

פרלין וניל | 18
פרלינים שוקולד,
וניל וחלב חם

₪

סיידר חם | 18
בתוספת קוביות תפוח עץ וקינמון
₪

סחלב | 18
חלב חם וסמיך
עם שבבי קוקוס ופיסטוק
₪

₪

₪

אספרסו וניל | ₪ 18
מנת אספרסו וניל וחלב חם

