
המרקים שלנו

מיץ מרק גבעתיים > כצנלסון 49 
מיץ מרק תל אביב > ארלוזרוב 62 

מיץ מרק ירושלים > הלל 4

 1-700-703-704
לשבת / לקחת / לאוטו

א׳-ה׳ 8:00-23:00
ו׳      משתנה-8:00

פודינג של צ‘יה 22/38
זרעי צ'יה מושרים לילה במשקה אורז ושקדים, מבחר

פירות העונה, מוגש עם סילאן טבעי ושבבי קוקוס קלויים

פינוק בכפית 42
יוגורט קשיו, גרנולה ביתית מדהימה, מבחר פירות העונה, 

מוגש עם סילאן טבעי ושבבי קוקוס קלויים  

פינוק אסאי יפיפה 45
קרם אסאי המוכן במקום (אסאי, בננה ומנגו), גרנולה ביתית 
מדהימה / גרנולה רואו (8 ש“ח תוספת) מבחר פירות העונה, 

מוגש עם סילאן טבעי ושבבי קוקוס קלויים

בוקר בקטנה

טאלי במיצוש 49
מגש טאלי המאגד בתוכו ארוחה מטריפה, המשלבת חמישה 

תבשילים, דוסה, אורז לבן או מלא, סלט לבחירה, ממרח לימון 
כבוש וטחינה

בודהה בול במיצוש 45  
עושר רב וארוחה שלמה בקערה אחת מפנקת

קינואה/ אורז, תבשיל לבחירה, 2 קציצות קינואה וירק ביתיות 
ברוטב שום-לימון, סלט עשבי תיבול ותמרים, ירקות טריים 

ורוטב קיסר

מנות נוספות של כיף

סלט שוק מיוחד 18/42
חסה, רוקט, בצל ירוק, שומר, מלפפון, עגבניות שרי, פטרוזיליה, נענע, סלרי, 

סלק וגזר ברוטב המכיל: שמן זית, שמן ארטישוק, מיץ לימון טרי וטחינה מעל                          

הסלט הגדול מוגש עם ירקות קלויים, פסטו מעל, טחינה בצד ולחם מחמצת

סלט עשבי תיבול ותמרים 18/42
חסה, פטרוזיליה, נענע, רוקט, בצל ירוק, סלרי, תמרים, 

ברוטב המכיל: שמן זית, שמן ארטישוק ומיץ לימון טרי 

הסלט הגדול מוגש עם קינואה ובטטה צלויה, טחינה בצד ולחם מחמצת

סלטים עשירים במיצוש

בוקר של מיצוש 56
חביתה מעדשים כתומות וטופו עם עשבי תיבול וגבינה נמסה או      

מקושקשת קינואה וטופו עם בצל ירוק ופטריות, טאפסים משתנים, לצד לחם 
מחמצת, סלט לבחירה עם רוטב וטחינה, פודינג צ‘יה עם פירות וסילאן טבעי, 
שתייה חמה / אייס / סחוט לבחירה (תפוז, תפוח, גזר, סלק / שילוב של שני 

מרכיבים)   

בוקר שקשוקה 56
מחבת שקשוקה לוהטת ע“ב עגבניות ופלפלים עם טופו ועדשים, ממרח פלפל 
קלוי וטחינה, לצד לחם מחמצת, סלט לבחירה עם רוטב וטחינה, שתייה חמה / 

אייס / סחוט לבחירה (תפוז, תפוח, גזר, סלק או שילוב של שני מרכיבים)   

מגש פינוקים 58
כיף של טעמים במגש מפנק אחד 

לאבנה קשיו עם עגבניות שרי וזיתי קלמטה, סלט "ביצות", 
סלט חצילים במיונז, יוגורט קשיו ומלפפונים, סלט עשבי תיבול ותמרים, 

ממרח שוקולד אגוזים, פרי טרי וברוסקטה חמה מלחם מחמצת   

ברוסקטת מקושקשת 45
המקושקשת המשוגעת שלנו מקינואה עם פטריות ובצל ירוק, 

על ברוסקטה חמה מלחם מחמצת, ממרח מיונז, עגבניה, מלפפון חמוץ, 
בצל ירוק ורוטב קיסר, מוגשת לצד סלט עשבי תיבול ותמרים   

ארוחות בוקר

כריך של חביתה 20/38
חביתה מעדשים וטופו עם עשבי תיבול וגבינה 

נמסה, ממרח מיונז, ממרח פלפלים, מלפפון, עגבניה 
וחסה

כריך ארטישוק מופלא 22/42
ארטישוק א-לה רומנה, ממרח מיונז, ממרח לימון 

כבוש, בצל ירוק, רוקט, עגבניה וחסה

כריך סביח פסיכי 20/38
חציל קלוי, טחינה גולמית, ממרח לימון כבוש, 

אריסה, מלפפון חמוץ, פטרוזיליה, בצל ירוק, 
עגבניה ומלא רוקט

כריך בטטה מוווושלם 20/38
בטטה קלויה, ממרח מיונז, ממרח פסטו, 

זיתי קלמטה, בצל ירוק, רוקט וחסה

כריכים - חצי/שלם

התפריט היומי

כריך ”טונה“? כן, טונה! 22/42
סלט ”טונה“, ממרח מיונז, ממרח לימון כבוש,  זיתי 

קלמטה, בצל ירוק, עגבניה וחסה

כריך קציצות ירק מושקע 22/42
קציצות קינואה וירק ביתיות ברוטב שום-לימון, 

ממרח לימון כבוש, ממרח מיונז, רוקט, עגבניה וחסה

כריך סלט ”ביצות“ 20/38
סלט ”ביצות“, ממרח מיונז, מלפפון חמוץ, בצל ירוק, 

רוקט, עגבניה וחסה

כריך חציל במיונז 20/38
סלט חצילים במיונז, ממרח מיונז, זיתי קלמטה,  

מעט נענע קצוצה, בצל ירוק, עגבניה וחסה

לסוכרתיים ולשואפים 
לשמירה על רמת סוכר 

נמוכה וקבועה

מאט תהליכי 
הזדקנות

מנה משמחת, 
צבעונית וכייפית

אוכל חי שלא 
עבר חימום

ניתן לבקש 
חלופה לנמנעים 

מגלוטן

חשוב לפעילות 
הלב והמ�ח ובזמן 

היריון והנקה

לנמנעים 
מגלוטן

ללא גלוטן

ציה ללא גלוטן

ופ
א רך גליקמי נמוך

ע

יר בנוגדי חמצון
ש

ע

חומצות שומן חיוניות
 ב

יר
ש

ע

RAW

ניתן להפוך את 
RAW-המנה ל

RAW-אופציה ל עשיר בכיף!

חיוני לבניית שריר, 
להתפתחות תקינה      
של ילדים ולנשים          

בזמן היריון

א
שיר בחלבון מל

ע

מי רעב?

מוגש בישיבה עם סלט קטן
ניתן לקבל לחם ללא גלוטן בתוספת 5 ₪

ניתן לקבל לחם ללא גלוטן בתוספת 5 ₪

ניתן לקבל לחם ללא גלוטן בתוספת 5 ₪
מוגש בשעות 09:00-22:00, הכי שווה!

נכתב מידי יום ומשתנה כל הזמן

www.mitzmarak.co.il

מרק עם / בלי קובה
נשנוש 300 מ"ל >> 31 / 22 (1 יח של קובה)

פינוק אישי 500 מ"ל >> 50 / 33 (2 יח של קובה)
לזוג אוהב או לאחד רעב 1 ליטר >> 92 / 60 (4 יח של קובה)

ניתן להוסיף 2 קציצות ירק
בתוספת 16 ₪

מוגשים לצד לחם מחמצת / מנת אורז לבן או מלא, 
ומעל אפשר: בצל ירוק / פטרוזיליה / לימון. 

ניתן להוסיף קובה סולת נדירה במילוי עדשים, בצל ואגוזי מלך

התבשילים שלנו

תבשיל בלי אורז / עם אורז
נשנוש 300 מ"ל >> 27 / 22

פינוק אישי 500 מ"ל >> 40 / 33
לזוג אוהב או לאחד רעב  1 ליטר >> 75 / 60

מוגשים מעל אורז לבן או מלא / קינואה ולפעמים קוסקוס, 
ומעל אפשר: בצל ירוק / פטרוזיליה / לימון 

קציצות ירק עם קינואה 16  
2 קציצות קינואה וירק ביתיות ברוטב שום-לימון, מוגשות חם לצד רוטב קיסר

בחירה מתוך מגוון התפריט היומי 46 ₪
מרק ותבשיל / שני מרקים / 
מרק או תבשיל וסלט לבחירה

מיץ גזר, תפוז או אייס מהמכונה 10 ₪

עסקית
צהריים
מהממת
12:00-17:00



מי צמא?

ממכונת האייס שלנו
קטן 16 / בינוני 22 / גדול 28 / ענק 34

בחירת מרכיבים חופשית עד שנעצור אתכםשייק מפגיז
*מרכיב עונתי

קטן 18 / בינוני 22 / גדול 28 / ענק 34

בננה  •  תפוח  •  מלון  •  אננס  •  פסיפלורה  
מנגו  •  פ. יער  •  אגס  •  תות  •  תמר  •  תאנה

אפרסק* •  אבטיח* •  אפרסמון* •  שזיף*
שומר  •  סלק  • מלפפון  •   ג‘ינג‘ר  •  לימון   

שילובים
מומלצים

הברזילאי: מנגו, בננה, תמר ואסאי (5+)        ניסים: בננה, תמר/ תאנים, פקאן וברזיל (3+)        המיוחד: אננס, פ.יער, מנגו וסלק        האקס: בננה, תמר, חלבה (3+) ולוטוס (3+)
המפתיע: פטרוזיליה, סלרי, נענע, תרד, בננה, מלון ותמר         המפנק: בננה, תמר, קקאו (גרוס 3+) וטחינה         האובייס: בננה, תמר, קקאו (גרוס 3+) וחמאת בוטנים (3+)                 
המענג: בננה, פרי עונתי, נענע ותמר    המתוק: מנגו, בננה, סילאן וקשיו (3+)    הקבוע: מנגו, מלון, אננס ע“ב תפוז     המקפיץ: מנגו, מלון, פסיפלורה, ע“ב תפוז

פטרוזיליה  •  נענע    
תרד  •  סלרי  •  חסה  

תפוז  •  תפוח  •  גזר  •  סלק  •  לימון  •  אגס
מלפפון  •  ג‘ינג‘ר  •  סלרי  •  שומר

בחירה של עד שני מרכיביםמיץ פשוט
קטן 14 / בינוני 18 / גדול 22 / ענק 28

שילובים
מומלצים

תפוז תפוח  /  תפוז גזר  /  שומר גזר  /  גזר תפוח
גזר סלק  /  גזר סלרי  /  תפוח סלק  /  תפוז סלק

תפוח סלרי  /  תפוח ג‘ינג‘ר  /  מלפפון תפוח

בחירה של שלושה מרכיבים ומעלהמיץ לאמיצים
קטן 18 / בינוני 24 / גדול 30 / ענק 36

מלון, תפוז, נענע וג‘ינג‘ר  /  סלק, רימון, לימון וג‘ינג‘ר 
שומר, תפוח, אגס ולימון  /  תפוח, מלפפון, מלון וסלרי  /  תפוח, אגס, סלרי ותרד 

פטרוזיליה, נענע, סלרי, תרד, עשב חיטה, מלפפון, תפוח, לימון וג‘ינג‘ר

תפוז  •  תפוח  •  גזר  •  סלק  •  רימון* •  אגס  •  מלון  •  לימון
ג‘ינג‘ר  •  נענע  •  פטרוזיליה  •  תרד  •  סלרי  •  עשב חיטה  •  שומר  •  חסה

בוסט קקאו
בננה, קקאו, תמר מג‘הול, טחינה גולמית וקקאו גרוס

חמוץ-מתוק מהמם
בננה, תות, גרידת לימון וגוג‘י ברי מעל

אסאי לפנים
בננה, תות, אסאי(5+), תמר מג‘הול וגרנולה מעל

על המקום וללא סוכרנייסקרים מפתיע
מקפא פירות בייתי / 26

מלך  •  ברזיל  •  קשיו  •  פקאן
לוז  •  שקד  •  פקאן מסוכר

אסאי  •  מאקה  •  ספירולינה

זרעי צ‘יה  •  חמאת בוטנים  •  קקאו גרוס
חלבה  •   שיבולת שועל  •  עוגיות אוריאו
זרעי פשתן  •  גוג‘י ברי  •   עוגיות לוטוס

טחינה  •  סילאן  •  קקאו

מים  •  סויה  •  שקדים  •  אורז  •  אורז שקדים   
אורז קוקוס •  מי קוקוס  •  קרם קוקוס •  יוגורט 5 ₪           

שיבולת שועל  •  תפוזים  • תפוחים  •  רימונים*

חלבון נטרלי  •  חלבון קקאו  •  חלבון וניל

אייס מושקע מתחלף

אייס קפה  •  רימונדה  •  מלבי  •  קקאו  •  מלון ג‘ינג‘ר  •  אבטיח בזיליקום

אספרסו קצר / ארוך >> 8

אספרסו כפול >> 9 

קפה שחור >> 8 

אמריקנו >> 10 

קפוצ‘ינו >> 10 / 16

תה חם לבחירה >> 10

שוקו קקאו מהביל >> 10 / 16

שוקו פנדה משוגע קלאסי, נוגט
או חמאת בוטנים >> 14 / 18

סיידר תפוחים אמיתי / אלכוהולי >> 16 / 24

סחלב סמיך ומהביל  >> 14 / 18

כי לפעמים מתחשק...חם במיצוש היישרקוקוס צעיר
מהמזרח

קוקוס צעיר נפתח על המקום, בריא בטירוף וכל כך טעים >> 22

מי קוקוס טבעיים אישי / ליטר >> 12 / 22

משקאות מבריאים

עליםפירות וירקות

הסגול
בננה, פירות יער, תמר מג‘הול, סילאן ושברי פקאן

הכתום
בננה, מנגו, תמר מג‘הול, חמאת בוטנים וקוקוס קלוי

הטוויסט
בננה, אננס, פסיפלורה ונענע

תוספות של אגוזים 3 & תוספת סופר פוד 5 &

תוספות 3 &

תוספות ללא עלות

משקאות כבסיס השייק

תוספות חלבון 15 &

חיזוק מערכת חיסונית 22
אננס, תפוז, ג’ינג’ר, כורכום ולימון

חיזוק דם (אנמיה/אחרי לידה) 18
רימון, סלק, חסה ותרד

ניקוי רעלים 18
תפוח, שומר, עלים ירוקים, גזר/סלק,

ג’ינג’ר ולימון

בחילות 18
תפוח, לימון, ג’ינג’ר ונענע

אנטי דלקתי 22
אננס, מלפפון, פטרוזיליה, סלרי ומי קוקוס

בטן רכה 18
רימון, גזר ומלפפון

המרגיע 22
בננה, פסיפלורה, לואיזה, חסה,

שיבולת שועל ותמר

המעורר 26
בננה, קקאו, מנגו, ספירולינה,

מאקה ותמר

מקל על שיעול 22
אגס, סמבוק, ש.שועל, תמר ופשתן

בטן קשה 18
שזיף/אגס, סלק, תאנה, פשתן וחסה

בוסט נוגדי חמצון 22
אסאי, פ. יער, אננס, קקאו, כורכום, ג’ינג’ר ותרד

הנקה 22
בננה, שיבולת שועל, אגוזי מלך, תמר וצ’יה

ניקוי כללי 10
עשב חיטה

מבריא צינון 10
ג‘ינג‘ר ולימון 

חיזוק מערכת חיסון 15
כורכום, ג‘ינג‘ר, סמבוק ולימון

ישר לשירותים  10
סלרי, לימון ושמן זית

ראו זאת כהמלצה ולא כתרופה!
מיץ, שייק או שוט כשיקוי פלאים לגוף ולנפש

שוטשייקמיץ


