
• פוקצ'ת רוזמרין
• סלט אורגנטו בטטה

• שקשוקת עגבניות
• ביצה מקושקשת עם פטריות, עשבי תיבול וגבינת פטה

• אומלט עשבי תיבול / בצל מטוגן
• קיש: בטטה / פטריות / גבינות / פלפלים

• סלט ירקות שוק טריים
• סלמון מעושן (בתוספת 10ש“ח)

• סלט אבוקדו (בעונה)
• סלט טונה

• גבינת לאבנה מתובלת בשן זית וזעתר שומשום
• גבינת פטה

• גבינת שמנת
• זיתים סורים

• חמאה וריבה ביתית

שתיה:
• חמה: קנקני תה עם נענע, קפה ושוקו

• קרה: קנקני לימונדה / תפוזים
*תוספת לשתייה מוגזת – 8 ש“ח

*תוספת יין הבית אדום או לבן – כוס 15 ש“ח  / בקבוק 90 ש“ח

ולסיום מתוק:
• עוגת גזר

• בראוניז שוקולד ואגוזים

המחיר אינו כולל 12% שירות

קפית ממילא : אירוע בראנץ
מחיר לסועד - 109 ש“ח 



ראשונות:
• פוקצ'ת רוזמרין מהטאבון עם טחינה וסלסת עגבניות

• פלטת מזטים: קרם ארטישוק ושום קונפי, ריבת פלפלים חריפה ושמנת חמוצה, 
   לאבנה עם שמן זית עגבניה ואורגנו טרי, פלפלים קלויים גבינה בולגרית 

   בשמן זית וזעתר, מבחר זיתים מתובלים.
• חציל שרוף על האש בטחינה וסלסת עגבניות

• סלט יווני

עיקריות:
• סלט האורגנטו שלנו: קישואים / בטטה / אסייתי

• פסטה: ספגטי / פנה- רטבים לבחירה: סלסה רוזה /שמנת פטריות / עגבניות וריחן
   או פיצה מרגריטה מהטאבון

שתיה:
• חמה: קנקני תה עם נענע, קפה ושוקו

• קרה: קנקני לימונדה / תפוזים
*תוספת לשתייה מוגזת – 8 ש“ח

*תוספת יין הבית אדום או לבן – כוס 15 ש“ח  / בקבוק 90 ש“ח

ולסיום מתוק:
• כדורי גלידה במבחר טעמים

המחיר אינו כולל 12% שירות

קפית ממילא : אירוע צהרים קלאסי
מחיר לסועד - 110 ש“ח 



ראשונות:
• פוקצ'ת רוזמרין מהטאבון עם טחינה וסלסת עגבניות

• פלטת מזטים: קרם ארטישוק ושום קונפי, ריבת פלפלים חריפה ושמנת חמוצה, 
   לאבנה עם שמן זית עגבניה ואורגנו טרי, פלפלים קלויים גבינה בולגרית 

   בשמן זית וזעתר, מבחר זיתים מתובלים.
• חציל שרוף על האש בטחינה וסלסת עגבניות

• סלט יווני

עיקריות:
• סלט האורגנטו שלנו: קישואים / בטטה / אסייתי

• פסטה: ספגטי / פנה- רטבים לבחירה: סלסה רוזה /שמנת פטריות / עגבניות וריחן
   או פיצה מרגריטה מהטאבון

• חלומי שחומה: גבינת חלומי ופטריות מוקפצות ברוטב יין 
   על פירה תפוחי אדמה ובצל פריך

שתיה:
• חמה: קנקני תה עם נענע, קפה ושוקו

• קרה: קנקני לימונדה / תפוזים
*תוספת לשתייה מוגזת – 8 ש“ח

*תוספת יין הבית אדום או לבן – כוס 15 ש“ח  / בקבוק 90 ש“ח

ולסיום מתוק:
• שחיתות: קרם ריבת חלב, קוביות בראוניז, גלידת שוקולד, 

   פקאן מסוכר ורוטב שוקולד

המחיר אינו כולל 12% שירות

קפית ממילא : אירוע צהרים משודרג
מחיר לסועד - 125 ש“ח 



ראשונות:
• פוקצ'ת רוזמרין מהטאבון עם טחינה וסלסת עגבניות

• פלטת מזטים: קרם ארטישוק ושום קונפי, ריבת פלפלים חריפה ושמנת חמוצה, 
   לאבנה עם שמן זית עגבניה ואורגנו טרי, פלפלים קלויים גבינה בולגרית 

   בשמן זית וזעתר, מבחר זיתים מתובלים.
• חציל שרוף על האש בטחינה וסלסת עגבניות

• סלט יווני

עיקריות:
• סלט האורגנטו שלנו: קישואים / בטטה / אסייתי

• פסטה: ספגטי / פנה- רטבים לבחירה: סלסה רוזה /שמנת פטריות / עגבניות וריחן
   או פיצה מרגריטה מהטאבון

• שיפודי סלמון ברוטב טריאקי מוגש עם אורז בסמטי , ירקות ירוקים ובצל פריך

שתיה:
• חמה: קנקני תה עם נענע, קפה ושוקו

• קרה: קנקני לימונדה / תפוזים
*תוספת לשתייה מוגזת – 8 ש“ח

*תוספת יין הבית אדום או לבן – כוס 15 ש“ח  / בקבוק 90 ש“ח

ולסיום מתוק:
• שחיתות: קרם ריבת חלב, קוביות בראוניז, גלידת שוקולד, 

   פקאן מסוכר ורוטב שוקולד

המחיר אינו כולל 12% שירות

קפית ממילא : אירוע צהרים דגים
מחיר לסועד - 150 ש“ח 



ראשונות:
• פוקצ'ת רוזמרין מהטאבון עם טחינה וסלסת עגבניות

• פלטת מזטים: קרם ארטישוק ושום קונפי, ריבת פלפלים חריפה ושמנת חמוצה, 
   לאבנה עם שמן זית עגבניה ואורגנו טרי, פלפלים קלויים גבינה בולגרית 

   בשמן זית וזעתר, מבחר זיתים מתובלים.
• חציל שרוף על האש בטחינה וסלסת עגבניות

• סלט יווני

עיקריות:
• סלט האורגנטו שלנו: קישואים / בטטה / אסייתי

• פסטה: ספגטי / פנה- רטבים לבחירה: סלסה רוזה /שמנת פטריות / עגבניות וריחן
   או פיצה מרגריטה מהטאבון

שתיה:
• חמה: קנקני תה עם נענע, קפה ושוקו

• קרה: קנקני לימונדה / תפוזים
*תוספת לשתייה מוגזת – 8 ש“ח

*תוספת יין הבית אדום או לבן – כוס 15 ש“ח  / בקבוק 90 ש“ח

ולסיום מתוק:
• כדורי גלידה במבחר טעמים

המחיר אינו כולל 12% שירות

קפית ממילא : אירוע ערב קלאסי
מחיר לסועד - 130 ש“ח 



ראשונות:
• פוקצ'ת רוזמרין מהטאבון עם טחינה וסלסת עגבניות

• פלטת מזטים: קרם ארטישוק ושום קונפי, ריבת פלפלים חריפה ושמנת חמוצה, 
   לאבנה עם שמן זית עגבניה ואורגנו טרי, פלפלים קלויים גבינה בולגרית 

   בשמן זית וזעתר, מבחר זיתים מתובלים.
• חציל שרוף על האש בטחינה וסלסת עגבניות

• סלט יווני

עיקריות:
• סלט האורגנטו שלנו: קישואים / בטטה / אסייתי

• פסטה: ספגטי / פנה- רטבים לבחירה: סלסה רוזה /שמנת פטריות / עגבניות וריחן
   או פיצה מרגריטה מהטאבון

• חלומי שחומה: גבינת חלומי ופטריות מוקפצות ברוטב יין 
   על פירה תפוחי אדמה ובצל פריך

שתיה:
• חמה: קנקני תה עם נענע, קפה ושוקו

• קרה: קנקני לימונדה / תפוזים
*תוספת לשתייה מוגזת – 8 ש“ח

*תוספת יין הבית אדום או לבן – כוס 15 ש“ח  / בקבוק 90 ש“ח

ולסיום מתוק:
• שחיתות: קרם ריבת חלב, קוביות בראוניז, גלידת שוקולד, 

   פקאן מסוכר ורוטב שוקולד

המחיר אינו כולל 12% שירות

קפית ממילא : אירוע ערב משודרג
מחיר לסועד - 150 ש“ח 



ראשונות:
• פוקצ'ת רוזמרין מהטאבון עם טחינה וסלסת עגבניות

• פלטת מזטים: קרם ארטישוק ושום קונפי, ריבת פלפלים חריפה ושמנת חמוצה, 
   לאבנה עם שמן זית עגבניה ואורגנו טרי, פלפלים קלויים גבינה בולגרית 

   בשמן זית וזעתר, מבחר זיתים מתובלים.
• חציל שרוף על האש בטחינה וסלסת עגבניות

• סלט יווני

עיקריות:
• סלט האורגנטו שלנו: קישואים / בטטה / אסייתי

• פסטה: ספגטי / פנה- רטבים לבחירה: סלסה רוזה /שמנת פטריות / עגבניות וריחן
   או פיצה מרגריטה מהטאבון

• שיפודי סלמון ברוטב טריאקי מוגש עם אורז בסמטי , ירקות ירוקים ובצל פריך

שתיה:
• חמה: קנקני תה עם נענע, קפה ושוקו

• קרה: קנקני לימונדה / תפוזים
*תוספת לשתייה מוגזת – 8 ש“ח

*תוספת יין הבית אדום או לבן – כוס 15 ש“ח  / בקבוק 90 ש“ח

ולסיום מתוק:
• שחיתות: קרם ריבת חלב, קוביות בראוניז, גלידת שוקולד, 

   פקאן מסוכר ורוטב שוקולד

המחיר אינו כולל 12% שירות

קפית ממילא : אירוע ערב דגים
מחיר לסועד - 160 ש“ח 


