פנקייק תמיד בא טוב
פנקייק עוגיות
רוטב הרשיז  ,שברי אוראו  ,שוקולד לבן
ש"ח 60\40

פנקייק למובחרים
רוטב נוטלה ,בננות מקורמלות  ,חלב מרוכז
ש"ח 60\40

פנקייק קלאסי
רוטב לוטוס ,שברי לוטוס  ,שוקולד לבן
ש"ח 60\40

פנקייק שלא חולקים עם אף אחד
רוטב נוטלה  ,סופלה חם  ,שוקולד לבן
ש"ח 60

פנקייק רומנטי
רוטב נוטלה ,שברי פררו רושה ,רוטב פררו רושה
ש"ח 60\40

פנקייק החלומות
פיסטוק טחון  ,כנאפה  ,שוקולד לבן
ש"ח 50

פנקייק בקטנה ( מיני פנקייק)
רוטב נוטלה ,רוטב קינדר  ,שוקולד לבן
ש"ח 60\40

פנקייק חד קרן
צמר גפן מתוק  ,סוכריות  ,רוטב מרמשלו ושוקולד לבן
ש"ח 60\40

מגיע עם קצפת וים של אהבה
כדור גלידה בתוספת  14ש"ח

וופל סוגר פינה
וופל באבלס
 3רטבים לבחירה 3 ,תוספות מפנקות
ש"ח 60\40
ניתן להוסיף צמר גפן מתוק  10 -ש"ח

קרפ של הביוקר
קרפ עבה במיוחד עם  2רטבים לבחירה
ש"ח 22
ניתן להוסיף מקופלת \ שברי אוראו \ לוטוס \ מרשמלו  2 -ש"ח

כנאפה כשר כבר טעמתם?
כנאפה אישי כשר כשר
מגיע עם פיסטוק טחון

ש"ח 30
קרואסון כנאפה הצגה  45 -ש"ח
תוספת גלידה טורקית  5-ש"ח

גלידה תאילנדית
כי לשם כך הגענו לפה לא?
 4תוספות לבחירה ניתן גם פירות 2 ,רטבים לבחירה
ש"ח 31

גלידה בייצור שלנו
כדור לילדים  17 -ש"ח
 2כדורים לנערים  21 -ש"ח
 3כדורים לרעבים  25 -ש"ח
חצי קילו לפרק לבד מול נטפליקס  50 -ש"ח
קילו בשביל להביא קצת לחברים  90 -ש"ח

פרוזן ולא יוגורט
קטן וסוגר פינה  25 -ש"ח
בינוני לפינוק  27 -ש"ח
גדול לחזקים  29 -ש"ח
חצי קילו לפינוק לילי  55 -ש"ח
קילו בשביל לשמור גם למחר  95 -ש"ח

משהו להתרענן
קפה קר באבלס
קפה קר עם כדורי באבלס קרמל
 24ש"ח
שייק באבלס
שייק פירות מרענן עם כדורי באבלס
מתפוצצים בטעמים
 25ש"ח

צמר גפן מתוק
פיצה סבתא שעוד לא טעמתם
פיצה שכולה מורכבת מצמר גפן מתוק
מגיע עם  4כדורי גלידה
ש"ח 50
רולה רול
רול שיערות סבתא עם  2טעמי גלידה לבחירה
 40ש"ח

מילקשייק זה הדיבור
מילקשייק וניל קלאסי
גלידת וניל עם נטיפי שוקולד לבן
ש"ח 27
מילקשייק קינדר בייגלה
גלידת קינדר ובייגלה מלוח עם נטיפי רוטב קינדר חלומי
ש"ח 27
מילקשייק פיסטוק מהסרטים
גלידת פיסטוק עם נטיפי שוקולד לבן ורוטב פיסטוק
 27ש"ח
מילקשייק אוראו
גלידת אוראו עם נטיפי רוטב הרשיז
 27ש"ח
מילקשייק חד קרן
גלידת מרשמלו ווניל עם צמר גפן מתוק
 32ש"ח

מגיע עם קצפת מעל ושובר לאימון כושר

