


עוגת שוקולד חמה
Warm chocolate cake

עוגת שוקולד נימוחה והרבה רוטב שוקולד חלב חם, מוגש עם גלידת וניל וקצפת
Velvety chocolate cake with lots of warm milk chocolate sauce

served with vanilla ice cream and whipped cream 
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שחיתות
Decadence

קרם ריבת חלב, קוביות בראוניז, גלידת שוקולד, קצפת, פקאן מסוכר ורוטב שוקולד
Dulce de leche, brownie cubes, chocolate ice cream, whipped cream,

sugared pecans and chocolate sauce
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קראק פאי
Crack Pie

פאי קראנצ'י ונימוח עשוי מגרנולה, טופי, וניל וקרמל. מוגש עם סורבה קוקוס
Crunchy and crispy pie made of granola, toffee, caramel and vanilla

Served with coconut sorbet
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עוגת גבינה ופירורים ללא סוכר
Sugarless cheesecake with crumb topping

עוגת גבינה קלילה ללא תוספת סוכר
Light and fluffy cheesecake with no added sugar
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וופל בלגי
Belgian waffle

וופל בלגי חם ועליו גלידה, קצפת, אגוזי פקאן מסוכרים ורוטב שוקולד
Warm Belgian waffle topped with ice cream,

 whipped cream, sugared pecans and chocolate sauce
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מוס שוקולד שווייצרי
Swiss chocolate mousse

גנאש שוקולד על מוס שוקולד אוורירי
Whipped chocolate mousse topped with chocolate ganache
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כדור גלידה  /  סורבה קוקוס
Cocount sorbet / Scoop of  ice cream
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תוספת גלידה לקינוח 4 ש“ח
 Additional scoop of ice cream 4 NIS 

קרם ברולה צרפתי 
Classic french crème brûlée

קרם ברולה צרפתי קלאסי בזיגוג סוכר מקורמל
Classic french crème brûlée topped with caramelized sugar
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עוגת ביסקוויטים של אמא
Mom's sweet biscuit cake
ביסקוויטים וקרם וניל כמו בבית

 Sweet biscuits and vanilla pastry cream, just like home
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פאי תפוחים כפרי
Country-style apple pie

בצק פריך העוטף תפוחים מקורמלים, מוגש עם גלידת וניל
Caramelized apples wrapped in flaky dough

served with vanilla ice cream 
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פררו רושה
Ferrero Roche

שכבות נוגט קריספי וקרם שוקולד בלגי בציפוי גנאש פררו רושה עם רוטב טופי ורוטב שוקולד
Crispy nougat layers and Belgian chocolate cream coated with ganache

Ferrero Roche served with toffee sauce and chocolate sauce  
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ברד פודינג 
 Bread pudding

מעדן המורכב מקרעי בצק קרואסון אפוי בקרם ברולה. מוגש עם קרמל מלוח וגלידת וניל
Delicacy made from tears of croissant dough baked in crème brûlée,

 Served with salted caramel and vanilla ice cream
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עוגת גבינה של פעם
Old-fashioned cheesecake

עוגת גבינה עשירה ונימוחה בסגנון ניו יורקי
New York-style rich and creamy cheesecake
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