
טוסט איטלקי
תרד ופטריות / 46

לחם כפרי קלוי, רוטב הבית, מוצרלה, פטריות ברוטב בלסמי, עלי 
תרד טריים וריבת בצל.

פרימוורה / 46
לחם כפרי קלוי, חמאה, גבינת מוצרלה, גבינת גאודה, פלפל אדום 

וירוק, זיתי קלמטה, בצל סגול ואורגנו.

הטוסטים מוגשים בתוספת סלט טרי, תפו"א צלויים בתנור ומטבל הבית. 
             

בורגר
סלמון בורגר / 58

לחמנית בריאות, איולי סרירצ׳ה, נתחי סלמון בטריאקי, בצל מקורמל, 
גוואקמולי, עגבניה וחסה.

תוספת ביצת עין / 4 ₪

מנות הבורגר מוגשות בתוספת תפו"א צלויים בתנור ורוטב איולי 
סרירצ׳ה.              

 ארקפה קיסריה משיקה תפריט
 משלוחים חדש! עכשיו תוכלו ליהנות 

מהטעם והאיכות של ארקפה גם 
אצלכם במשרד ובבית. 

ים תיכוני / 54
עגבניות שרי, מלפפונים, גרגרי חומוס,  חציל קלוי, גבינה בולגרית, 
זיתי קלמטה, עלי פטרוזיליה, עלי כוסברה, עלי נענע, סומק, פלפל 

צ'ילי בוינגרט שמן זית ולימון.

קיסר / 54
לבבות חסה קיסר, פלחי תפוחי אדמה, פטריות שמפניון ואפונה 

עדינה, ברוטב הבית. 
*תוספת טופו / 4 ₪

מונטה ורדה / 54
לבבות חסה קיסר, עלי ארוגולה, מלפפון, אפונה ירוקה, שעועית 
ירוקה, אדממה, עלי מיקרו סלק, צנונית, גבינה בולגרית, שקדים 

קלויים בוינגרט שמן זית ולימון.

טבעוני / קינואה ועדשים / 54
קינואה, עדשים שחורות, קוביות בטטה צלויות, חמוציות, פטריות, 
לבבות חסה קיסר, נענע, פטרוזיליה, תערובת גרעינים, עלי מיקרו 

סלק בוינגרט בלסמי.

ניסואז / 54 
לבבות חסה קיסר, עגבניות שרי, מלפפון, טונה, ביצה, תפוח אדמה, 
שעועית ירוקה, צלפים, בצל סגול, עגבניות מיובשות, בצל ירוק, צנוניות, 

פטרוזיליה, פרוסות לימון בוינגרט שמן זית ולימון.

אסייתי )טבעוני  טופו / סלמון*( / 56
לבבות חסה קיסר, מלפפון, נענע, בורגול, כרוב, בוטנים, צנונית, 

קולורבי, גזר, בצל ירוק, רוטב טריאקי ורוטב בוטנים.
*סלמון בתוספת 10 ש״ח

פריקי כוסמין / 58 
פריקי כוסמין עם גרגרי חומוס, פלחי סלק, יוגורט בקר, מלפפונים, 
נענע, כוסברה, פטרוזיליה, בצל ירוק, טחינה גולמית, צנוברים, 

סילאן, נבטי סלק בוינגרט שמן זית לימון.
*ניתן לקבל טבעוני ללא היוגורט.

סלט אטריות זוקיני
)טופו  טבעוני ( / 58 / 

זוקיני, בולגרית,  בצל סגול, ארוגולה, פטרוזיליה, נענע, כוסברה, 
בצל ירוק בוינגרט שמן זית ולימון.

*הסלטים מוגשים עם לחם דגנים אישי מהתנור וחמאה.

SALADS סלטים

SANDWICHES כריכים
לחם מלא 

פריטטה / 31
פריטטה, ממרח סלסה ורדה, עגבניה, חסה מסולסלת, מלפפון חמוץ 

ובצל ירוק.

אבוקדו / 31
גוואקמולי, עגבניה, נבטי אלפלפא, ביצה קשה וחסה. 

טבעוני / בטטה ועגבניות / 32 
טפנד עגבניות מיובשות, אנטיפסטי בטטה, חסה, עגבניה, עלי מיקרו 

סלק ורוטב שמן זית ולימון.

צ'באטה
עזים / 32 ֿ

גבינת עזים בשלה, חמאה, עגבניה, בצל ירוק ומלח ים אטלנטי.

מוצרלה / 32
מוצרלה, עגבניה, שמן זית, עלי בזיליקום ופלפל גרוס.

ים תיכוני )צ'באטה כפרית( / 32
חציל קלוי, ביצה קשה, עגבניה, ארוגולה, מלפפון חמוץ, בצל סגול 

וממרח טחינה פיקנטי.

כריך ויאטנמי / 38 
טופו, רוטב סרירצ'ה פיקנטי, בצל סגול, כוסברה, בזיליקום, בצל 

ירוק, ממרח איולי, מלפפון טרי וצנונית. מוגש חם. 

פוקצ'ה
הבית / 32

ביצה קשה, רוטב איולי, עגבניה, מלפפון חמוץ, בצל וארוגולה.

בלקני / 32
גבינה בולגרית, אנטיפסטי חצילים, עגבניה, שמן זית, בזיליקום 

ואורגנו.

מרק היום )בעונה(
מגוון מרקי חורף משתנים / 34

*המרקים מוגשים עם לחם דגנים אישי מהתנור וחמאה.



 / zone כריך
לחם רוסטיק, חביתת תרד, ארוגולה, גזר, בולגרית 5%, בצל סגול, 

זוקיני, עגבניה, נבטי אלפלפא וכרוב סגול.

פריטטה / 32
פריטטה, ממרח סלסה ורדה, עגבניה, חסה, מלפפון חמוץ ובצל ירוק.

לחמנית בריאות

בריאות טונה / 32
ממרח טונה, ממרח סלסה ורדה, עגבניה, בצל, נבטי אלפלפא וחסה .

בריאות סלמון וג'ינג'ר / 34 
סלמון מעושן, ממרח מיונז ג'ינג'ר, ג'ינג'ר כבוש, מלפפון, עגבניה 

וארוגולה.

משקאות קלים
סודה / מים / 10

מוגזים / 12 
מים בטעמים / 12

   13 / Ferrarelle 

לימונדה / אשכולית אדומה / 14
סחוט במקום: תפוזים / גזר / 17 

מבחר בירות / 23-28

פרוסת עוגה: גבינה לימון / פירורים / 27
גבינה פירורים ללא סוכר / 29      טרמיסו / 29 

טארט מונז׳ / 27     שוקולד בלגי / 27      אקלר וניל / 16 
*אפשרות למשלוחי בייקרי כולל לחמים, עוגות בחושות, 

עוגות קראנץ ומארזי עוגיות.

קינוחים ומאפים 

24

א-ה בין השעות 11:00-16:00
תפריט עסקיות

סלט + שתיה*
 

סלט:
ים תיכוני / ניסואז / קיסר / מונטה ורדה 

*בסלט קיסר - תוספת טופו ב 4 ₪
מוגש בתוספת לחם דגנים אישי מהתנור וחמאה.

51

39

סלט / בורגר + שתיה*
סלט:

אטריות זוקיני                    / בלרינות / פריקי כוסמין  
מוגש בתוספת לחם דגנים אישי מהתנור וחמאה.

בורגר סלמון    
מוגש בתוספת תפו"א צלויים בתנור ורוטב איולי סרירצ'ה.

59

כריך + שתיה* כריך לבחירה ממגוון הכריכים בויטרינה.

סלט / טוסט + שתיה*
סלט:

טופו אסייתי / קינואה עדשים

מוגש  בתוספת לחם דגנים אישי מהתנור וחמאה.

טוסט:
פרימוורה / תרד פטריות  

מוגש בתוספת סלט טרי, תפו״א צלויים בתנור ומטבל הבית.

53

 *משקאות קפה / תה / משקה טבעי / מינרלים / סודה
ניתן להגדיל משקה טבעי בתוספת 5 ₪

ניתן להמיר למשקאות קלים בבקבוק / משקאות מיוחדים 
רח' שמש 1, שכונה 13 קיסריה)צ׳אי/שוקו חם/גרניטות( בתוספת 5 ₪

להזמנות:
072-2419303 

דמי משלוח 10 ₪ 

 הזמנה מעל 80 ש״ח משלוח חינם

שעות פעילות: 11:00-16:00 


