
פרש ֶדה מרֶקט //  מסעדת 4 מטבחים 
התפריט שלנו מבוסס על 4 מטבחים מהם תוכלו לבחור את המנות שלכם.

אנחנו תמיד ממליצים ליהנות ביחד מהחוויה אצלנו, לחלוק מנות וליהנות מכל הטעמים.

המטבח הפתוח
מנות קלאסיות עם הטעמים המיוחדים שלנו,

בוקר, סלטים, דגים ועוד.

טאבון
בצק טרי הנאפה ברגע ההזמנה, 

פסטות מיוחדות הנצלות בלהבות הטאבון 
ותבשילי דגים מפנקים. 

סושי
תפריט סושי עשיר, מגוון ומפתיע

ומבחר מנות בניחוח אסיאתי.

אספרסו בר
משקאות מיוחדים, שייקים מרעננים, 

מיצים סחוטים במקום, קינוחים מפנקים 
וכמובן קפה משובח ומוקפד.

// בוקר מהמטבח הפתוח
בוקר מפנק / בוקר זוגי מפנק )מוגש עד 12:30(

ביצים לבחירתך עם מגוון תוספות: עשבי תיבול / בצל / פטריות )ללא חיוב( 
גבינת מוצרלה / גבינת פטה / גבינת עיזים / חציל קלוי )בתוספת תשלום(.  

זיתים  יווני,  צזיקי  טחינה,  מטבלים:  ומגוון  )לסועד(  פטה  גבינת  עם  קצוץ  בוקר  סלט 
מתובלים, סלט טונה, ממרח לימון כבוש עם אריסה, ממרח לאבנה ופלפל קלוי, טאבולה 
עדשים, גבינת שמנת, חמאה, ריבה ביתית וזוג מעדני בוקר: קרם גבינה עם קרמבל וקולי 
משקה  מלאה,  מחיטה  מאלט  לחם  ופרוסות  מהטאבון  זעתר  לחמניות  עם  מוגש  תות. 

וקר לבחירה ושייק פירות זוגי )השייק ניתן בבוקר זוגי מפנק בלבד(. חם

בלקני זוגי )מוגש עד 12:30(
מחבת לוהטת עם  קוביות מוקפצות של גבינת חלומי, בטטה אפויה, חציל קלוי, עגבניות, 
בצל מקורמל, שום קונפי ופטריות, ומעל 4 ביצי עין ועשבי תיבול. מוגש עם טחינה לבנה, 
זיתים מתובלים, סלט ירקות יווני זוגי, לחמניות זעתר מהטאבון, משקה חם / קר לבחירה 

לכל סועד ושייק פירות זוגי.

בריאות על הבוקר )מוגש עד 12:30(
ביצים לבחירתך עם מגוון תוספות: עשבי תיבול / בצל / פטריות )ללא חיוב( / מוצרלה 
/ פטה / גבינת עיזים / חציל קלוי )בתוספת תשלום(. סלט בוקר קצוץ ומגוון מטבלים: 
יוגורט  ופינוק של  ופלפל קלוי, טחינה  סלמון מעושן, טאבולה עדשים, ממרח לאבנה 

עם גרנולה ודבש. משקה חם / קר לבחירה.

// בוקר מהטאבון
סמבוסק סביח

מאפה ממולא ביצה קשה וחציל קלוי, סלסת עגבניות וטחינה.
מוגש עם סלט קצוץ וגבינת פטה, טחינה, ציזיקי וזיתים מתובלים. 

סמבוסק טבעוני 
מאפה ממולא בגבינה טבעונית וחציל קלוי, סלסת עגבניות וטחינה. מוגש עם סלט קצוץ 

טרי, טחינה וזיתים מטובלים.

שקשוקת הבית 
מחבת שקשוקה לוהטת עם תבשיל עגבניות וביצי עין. מוגשת עם בייגל שומשום ענק, 

טחינה, זיתים מתובלים וסלט ירקות עם פטה.   

// בוקר מהאספרסו בר    
bowl מוזלי

יוגורט שיבולת שועל, בננה טרייה, תפוח, פרי עונתי, חמוציות, אגוזי מלך, גרנולה טבעית, 
סילאן תמרים וטחינה גולמית.   

bowl אסאי
קרם אסאי וחלב אורז שקדים, בננה טרייה, פרי עונתי, גרנולה, קוקוס קלוי, זילוף סילאן, 

תמרים וטחינה גולמית.    

bowl קקאו
קרם בננה וחלב אורז שקדים, שוקולד, חמאת בוטנים, תמרים, אגוזי מלך, צימוקים, בננה,

זרעי פשתן, שומשום קלוי ושיבולת שועל.



// ראשונות מהטאבון
בייגלה של הרחוב

בייגל ענק שנאפה בטאבון עם המון שומשום. מוגש עם טחינה, לאבנה עם לימון כבוש 
וסלסת עגבניות. 

פטריות עיזים
פטריות ממולאות בגבינת עיזים ועשבי תיבול, מוגשות על שמנת של פעם ושמן זית. 

חציל ששרפנו בטאבון )טבעוני(
חציל שרוף בטאבון. מוגש על טחינה עם אגוזי מלך מלוחים, עשבי תיבול וסילאן.

ירקות בטאבון 
מגוון ירקות צלויים בטאבון: בטטות, שומר, פלפל, חציל, זוקיני ובצל סגול.

מוגש על סלט טאבולה מעדשים שחורות, צנוברים, נענע ונגיעות צזיקי.
* למנה טבעונית ניתן לבקש טחינה במקום צזיקי.   

אינבולטיני חצילים
פרוסות חציל מגולגלות וממולאות בגבינות, אפויות בטאבון עם רוטב עגבניות, שום 

וגבינת פטה.

// פוקאצ'ות ופיצות מהטאבון
בייגל מפוצץ גבינות

בייגל ענק עם המון שומשום שנאפה בטאבון במילוי גבינות: מוצרלה, פטה וגבינה צהובה. 
מוגש עם סלט קצוץ, סלסת עגבניות ותוספות לבחירה: זיתים / בצל / פטריות / פלפל 

קלוי / ביצה קשה. * ניתן לבחור עד 3 תוספות ללא תשלום נוסף.  

פוקאצ'ה ירקות קלויים
פוקאצ'ה חמה מהטאבון עם חציל, פלפל אדום, פטריות, בצל סגול, עגבניות שרי וגבינת 

פטה מעל.      

פוקאצ'ה דרוזית 
פוקאצ'ה חמה עם חציל שלם שרוף על אבן בטאבון, לאבנה אסלית ולימון כבוש עם אריסה.

ריפיאנה חלומי פטריות 
בצק פוקאצ'ה פריך שנאפה בטאבון, ממולא גבינת חלומי ופטריות ברוטב בשאמל.  

ריפיאנה תרד 
בצק פוקאצ'ה פריך שנאפה בטאבון, ממולא גבינות ועלי תרד.   

ריפיאנה טוניסאית
בצק פוקאצ'ה פריך שנאפה בטאבון, ממולא בטונה, תפוח אדמה, ביצה קשה, פלפל קלוי, 

אריסה וממרח לימון כבוש.

פיצה מרגריטה 
פיצה לוהטת מהטאבון, רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה עם מגוון תוספות לבחירה:  
זיתים / פטריות / בצל / פלפל קלוי.      

פיצה פרימוורה 
פיצה לוהטת מהטאבון, רוטב עגבניות, גבינת מוצרלה

בתוספת פלפל קלוי, זוקיני, בצל סגול וגבינת פטה.

// סלטים מהמטבח הפתוח  
* הסלטים שלנו מוגשים עם לחמניות זעתר מהטאבון.  

סלט על בייגלה 
עגבניות, מלפפונים, גזר, צנוניות, עגבניות שרי, בצל סגול, פלפל חריף, זיתי קלמטה, עשבי 

תיבול ורוטב שמן זית ולימון. מוגש על בייגלה זעתר מהטאבון וגבינת פטה מלמעלה. 
)מוגש ללא תוספת לחם /לחמניות(.  

סלט קפריסאי
עגבניות חתוכות גס, עגבניות שרי תמר, שרי צהובות, שרי ליקופן, בצל סגול, זיתי קלמטה, 
נגיעות  עם  מתובלת  פוקאצ'ה  קרעי  בתוספת  ולימון.  זית  ורוטב שמן  תיבול  צנוניות, עשבי 

צזיקי וגבינת פטה.      

סלט סלמון מהמחבת 
נתחי סלמון צרובים ברוטב סויה, ג'ינג'ר ושמן שומשום, מונחים על שעועית ירוקה עם חסה, 

עלי רוקט, נבטים, רצועות פלפל קלוי, אטריות שעועית שקופות, שברי בוטנים וכוסברה.

סלט בורגול טאבולה 
וירקות צלויים בטאבון: בטטה ופלפלים צבעוניים,  סלט טאבולה עם עדשים, בורגול, חומוס 

צנוניות, בצל ירוק ועשבי תיבול. ברוטב שמן זית, לימון וטחינה מעל.   

סלט קצוץ בלאגן 
וביצה  חמים  חומוס  גרגירי  נענע,  פטרוזיליה,  סגול,  בצל  צנוניות,  כרוב,  עגבנייה,  מלפפון, 

קשה, ברוטב שמן זית לימון. מוגש על טחינה.   

סלט חלומי קריספי 
עלי חסה ורוקט רעננים, סלק טרי, תפוח ואגס ברוטב ויניגרט הדרים. לצד פטריות שמפיניון 

מוקפצות, קוביות גבינת חלומי קריספיות וצ'יפס בטטה מעל.

// פסטות מהמטבח הפתוח  
פנה עגבניות בזיליקום 

פסטת פנה ברוטב עגבניות עשיר, עם נגיעות שום, צ'ילי, קרעי עלי בזיליקום טריים ופרמז'ן.

פטוצ'יני אלפרדו
פסטת פטוצ'יני ברוטב שמנת עם פטריות פורטובלו ושמפיניון צרובות בחמאה, שום ופרמז'ן.

רביולי רוזה 
רביולי ממולא בטטה ברוטב שמנת עם עגבניות, חמאה ובזיליקום.

ניוקי בטטה ערמונים 
שקדים  טרי,  תרד  ערמונים,  צלויה,  בטטה  שמנת,  רוטב  עם  ושום,  בחמאה  צרוב  ניוקי 

קלויים ופרמז'ן.

// פסטה מהטאבון
פנה עגבניות וחציל קלוי 

פסטה פנה ברוטב עגבניות שרי צלויות ובשאמל. אפויה בטאבון במחבת לוהטת,   
עם פרוסות חציל קלוי, עגבניות וקראסט פירורי לחם מתובלים.

רוטולו גבינות לוהט
פרמז'ן  תרד,  צרובות,  ופורטובלו  שמפיניון  פטריות  שמנת,  קרם  עם  מגולגלים  פסטה  דפי 

ומוצרלה. אפויים בטאבון במחבת לוהטת.



// עיקריות מהמטבח הפתוח    
מג'דרה על המחבת

תבשיל עדשים ובורגול, עם שקדים מטוגנים, בטטה צלויה, גזר ושום צלויים, פלפל קלוי ובצל 
סגול אפוי. טחינה גולמית ופטרוזיליה קצוצה מעל.   

סלמון אנטי פסטי
פילה סלמון עסיסי עם תפוח אדמה, פלפל צבעוני, בצל סגול, שומר וזוקיני קלויים. 

מוגש עם סלט ירוק מרענן.  

סלמון מג'דרה 
אדמה,  תפוח  תרד,  זוקיני,  ירוקה,  שעועית  בורגול,  מג'דרה  תבשיל  עם  עסיסי  סלמון  פילה 

עגבניות שרי צלויות וזיתי קלמטה בתיבול שום ולימון. מוגש עם סלט ירוק מרענן.

// עיקריות מהטאבון    
פוקאצ'ה מהנמל 

רצועות פילה דג מוקפצות בתבלין ים תיכוני עם בצל מטוגן, על פוקאצ'ה מהטאבון עם צזיקי, 
אריסה וממרח לימון כבוש. מוגש עם סלט ירוקים קצוצים, צנוברים קלויים וסומק. 

דניס מהטאבון
תבשיל  עם  מוגש  מהטאבון,  לוהטת  מחבת  על  ואריסה  כבוש  לימון  של  במרינדה  דניס  פילה 

חומוס, זיתי קלמטה, פטרוזיליה וכוסברה. עם לחמניות זעתר מהטאבון וסלט ירוק מרענן.

זוגי בנמל )מנה לזוג(
לימון  פרוסות  קלמטה,  זיתי  אדמה,  ותפוחי  עגבניות  עם  בטאבון  צלויים  דניס  של  פילטים 

ושמן זית. מוגש עם סלט ירוק מרענן.

// מנות ילדים מהמטבח הפתוח
פסטה שילדים אוהבים 

פסטה קצרה ברוטב אדום או לבן לבחירה, מוגש עם כוס מיץ תפוזים ומקלות ירקות טריים.

// מנות ילדים מהטאבון
פיצה לילדים 

פיצה עם רוטב אדום, מוצרלה וזיתים. מוגש עם כוס מיץ תפוזים ומקלות ירקות טריים.

בייגל טוסט
בייגל עם מלא שומשום וגבינה צהובה, מוגש עם כוס מיץ תפוזים ומקלות ירקות טריים.

// סושי  )מוגש החל מהשעה 12:00(
מנות פתיחה

אדממה 
פולי סויה חלוטים, מוגשים עם מלח גס ופלח לימון.

קימצ'י )חמוצים יפניים( 
כרוב לבן, גזר, מלפפון בויניגרט אסיאתי.

סלט וואקמה 
אטריות זכוכית, גזר, מלפפון, אצות, בתחמיץ אסיאתי ושומשום.

inside-out סושי
)8 יחידות(

סלמון טמפורה
נתחי סלמון בטמפורה ואבוקדו.

סלמון סקין 
שבבי סלמון סקין בתיבול פיקנטי, אבוקדו, מלפפון ושומשום בשני צבעים.

גרין רול 
אבוקדו, אספרגוס ומלפפון במעטפת של עירית.

ריינבואו 
סלמון, אבוקדו ובטטה, במעטפת של דניס, טונה אדומה וסלמון.

אקא טונה רול 
דניס, אבוקדו, בוטנים ופטריות שיטאקי, במעטפת של טונה אדומה, 

שבבי סלמון טמפורה ועירית.

ספייסי טונה אדומה 
טונה אדומה, אבוקדו, בטטה ועירית בציפוי של חנוקי.

פאנקפורה 
דניס / סלמון, מלפפון ועירית בציפוי של חנוקי. מוגש חם.

דרגון בול 
סלמון בטמפורה ושומשום, אספרגוס, אבוקדו ועירית במעטפת של אבוקדו, 

ספייסי מיונז וטריאקי.

בטטה מאקי
בטטה בטמפורה, אבוקדו, פטריות שיטאקי, גזר ועירית, במעטפת של חנוקי.

טופו מאקי 
טופו בטמפורה, אבוקדו, פטריות שיטאקי ועירית, במעטפת של חנוקי.

סושי bowl סשימי )המנה מוגשת בקערה אסיאתית(
אורז סושי, קוביות טונה אדומה / סלמון, פטריות שיטאקי, 
בטטה קריספי, אבוקדו, רוטב סויה, עירית ושומשום קלוי. 

קומבינציית צמחונית )24 יחידות(
גרין רול, רול בטטה מאקי ורול טופו מאקי.

קומבינצית דגים )24 יחידות(
רול פנקפורה דניס, רול סלמון סקין ורול ספייסי טונה אדומה.

 



// משקאות קרים 
לימונדה / אשכולית אדומה / רימונים / חמוציות 

קוקה-קולה / זירו  / דיאט / ספרייט ליים / ספרייט זירו 

פיוז טי אפרסק / פריגת ענבים 

קינלי סודה / נביעות מים מינרליים 

מאלטי בירה שחורה  

נביעות פלוס בטעמים עדינים  

מיץ סחוט: תפוזים / גזר / סלק 

תפוח סחוט 

לימונענע גרוסה / אייס קפה 

חליטת תה קרה   

שוקו קר 

פרדו אספרסו   

פרדו קפוצ'ינו   

// בירות
טובורג  
קרלסברג  
סטלה ארטואה  

סומרסבי סיידר תפוחים אלכוהולי 4.5% 
 

// יינות
בקבוק / כוס סדרת הר, יקב תבור  

גוורצטרמינר 

קברנה סוביניון 

בקבוק סדרת אדמה, יקב תבור  
קברנה טרה רוסה   

מרלו בזלת 
 

// קוקטיילים / 34
קמפרי ְפֶרש  

ליקר הדרים, קמפרי, סורבה פסיפלורה, אשכולית אדומה וחתיכות תפוז.

טרופיק אסאי 
וודקה פרימיום, ליקר תפוזים, מיץ חמוציות, אסאי וסורבה קוקוס.

ארק רוזטה 
ארק, לימונים ורוזטה קפואה עם סורבה לימון וקולי פירות יער.

// שייקים 
* כל השייקים מכילים סילאן תמרים. 

אנרגיה
בננה, תמר ותפוזים טריים. 

ריכוז  תפקוד,  משפר  והשרירים.  העצבים  למערכת  זמינה  אנרגיה  מספק 
ומונע עייפות או חולשה.

חידוד זיכרון
תפוח עץ ירוק, נענע, סלרי ותפוזים טריים. 

משפר תפקוד תאי הזיכרון ותורם לריכוז.

אנטי אייג'ינג
תפוח עץ אדום, חמוציות ורימונים. 

הקשורים  וחומרים  חופשיים"  "רדיקלים  המנטרלים  חימצון  בנוגדי  עשיר 
בהזדקנות העור.

שייק סבתא
סלק, תמר, תפוח עץ אדום ותפוזים טריים. מכיל סיבים תזונתיים,

נוגדי חימצון ומשפרי עיכול, מגביר תחושת שובע ותורם להורדת כולסטרול. 

איירון שייק
חלב, טחינה גולמית, יוגורט, בננה, גרנולה ותמרים. 

לבניית  המסייעים  וסידן  חלבונים  הדם,  מערכות  לשיפור  ברזל  מכיל 
השרירים והעצמות ומספק אנרגיה זמינה למערכות הגוף.

סופר שייק )בתוספת תשלום(
סורבה אסאי, בננה, תמר, גוג'יברי, צ'יה, פשתן ומיץ חמוציות. 

לבריאות  החיוניים  וברזל  מגנזיום  אשלגן,  כגון  למינרלים  מקור  מהווה 
העצם ומניעת לחץ דם.

לאסי תות
חלב, תותים, תפוח אדום, סיידר, נענע ויוגורט.

עשיר בחלבונים וסידן התורמים לחיזוק עצמות הגוף ומספק אנרגיה זמינה 
למהלך היום ולפני אימון.

// מילקשייק * קצפת בתוספת תשלום.
שייק טובלרון

גלידת שוקולד וגלידת שמנת וניל עם שברי אגוזים וקרם נוגט.

קפה פקאן
גלידת שמנת וניל עם אספרסו היישר מהמכונה ושברי פקאן סיני מתוקים.

בראוניז פאדג' וקרמל
גלידת שוקולד וגלידת שמנת וניל עם בראוניז פאדג' ורוטב קרמל.

אוראו סטייל
גלידת שמנת וניל ועוגיות אוראו.

טרופי
גלידת קוקוס משובחת וגלידת פסיפלורה חמצמצה, עם שברי קוקוס קלוי 

על חלב אורז שקדים.

// קינוחים  
פאדג' שוקולד לוהט

עוגת שוקולד חמה עם ציפוי שוקולד נוזלי ומפנק. מוגשת לצד גלידת וניל.

חגיגת גבינה ופירות יער 
עוגת גבינה אפויה על בסיס עוגיות חמאה, קרם וניל וקולי פירות.

מוגשת עם עוגיית מקרון פירות יער.   

פאי תפוח מקורמל
פרוסת פאי חמה עם שכבות תפוחים מקורמלים וקינמון.

מוגשת עם כדור גלידת וניל משובחת.

פאי פקאן טבעוני 
בצק פאי טבעוני, במילוי פקאנים מקורמלים וסילאן.

מוגש עם גלידת קוקוס טבעונית ושבבי קוקוס קלויים. 

מאפה קרם שקדים )מומלץ לזוג!(
בצק מתוק שנאפה בטאבון, ממולא קרם שקדים.

מוגש עם שברי שקדים קלויים, גלידת וניל ורוטב שוקולד מפנק.  

קּוקי בּום )מומלץ לזוג!(
עוגת "קוקי דו" חמה שנאפת ברגע ההזמנה, עם שברי שוקולד חלב, 

גלידת וניל ותוספות מפנקות. 

// משקאות חמים
1% / סויה / אורז שקדים  / 3% * ניתן לבקש את המשקאות על בסיס חלב 

אספרסו  

אספרסו כפול 

מקיאטו 

מקיאטו כפול  

קפוצ'ינו קטן   

קפוצ'ינו גדול 

אמריקנו חם  

נס על חלב  

קפה שחור  

חליטת צמחים ופירות  

תה / מים חמים - נענע / לימון / ג'ינג'ר  

שוקו חם  

סיידר ביתי חם  

סחלב צ'יה   

צ'אי לאטה   

* המנות בתפריט עשויות להכיל חלב, ביצים, סויה, בוטנים, גלוטן, שיבולת שועל, אגוזים, דגים, שומשום, מרכיבים אלרגניים נוספים וזיתים העשויים להכיל חרצנים. ט.ל.ח.


