שקט ,מתחילים

ארוחות בוקר
פינוקים לזוג

מרק  -מתחלף (בעונה)
.

בוקר זוגי ₪ 128.......................................................................
( ₪ 68לסועד נוסף מעבר ל 2-סועדים)

אומלט לכל סועד 2 ,סוגי גבינות גליליות ,מטבלים כפריים,
סלט ירקות קצוץ ,לחם כפרי ,חמאה ריבה וממרח שוקולד
מאפה מתוק ומלוח ,שתיה חמה או קרה לבחירה.
כפרית פינוקים לזוג  /בוקר טבעוני ₪ 136.........................

.
.

טריו סביח ₪ 54.......................................................................................
שלישיית מיני פרנה עם חציל קלוי ,ביצה קשה ,מלפפון חמוץ,
בצל סגול ,טחינה ופטרוזיליה מוגש לצד סלט ירוק וזיתי הבית.

.
.

סלט עגבניות ולאבנה ₪ 59..................................................................
מיקס עגבניות ,בצל סגול ,בזיליקום טרי ,קרוטונים
וכדורי לאבנה בשמן זית ולימון.

( ₪ 68לסועד נוסף מעבר ל 2-סועדים)

אומלט עם תוספות לבחירה לכל סועד ,מבחר גבינות גליליות,
מטבלים כפריים ,זיתים סוריים ממטעי הזיתים בגליל העליון ,סלט
ירקות קצוץ ,פלטת לחמי הבית עם מאפים מתוקים ומלוחים,
קונפיטורת הבית,
.
חמאה ,ממרח שוקולד.
.
שתיה חמה וקר
.
ומוזלי אישי עם
.
גרנולה לכל סועד.
.

.

בוקר של מוזלי ₪ 46.............................................................................
יוגורט  4%מוגש עם פירות העונה ,גרנולה ,סילאן תמרים,
שתיה חמה או קרה לבחירה.

.
.

בוקר תימני₪ 66....................................................................................
מאפה תימני משתנה מוגש לצד סלסת עגבניות ,טחינה ,ביצה קשה,
זיתים מתובלים ,וסלט ירוק .בתוספת שתיה חמה או קרה לבחירה.

.
.
.

כפרית קטנה בעיר הגדולה₪ 66........................................................
אומלט עם תוספות לבחירה ,סלט ירקות קצוץ ,שתי גבינות ,סלט טונה,
סלט אבוקדו .מוגש עם לחם הבית ,זיתים סוריים ,ריבה,
חמאה ומאפה מלוח ,שתיה קרה וחמה.

.
.

בוקר בריאות₪ 66.................................................................................
אומלט חלבונים לבחירה ,גבינה ,מוזלי אישי עם גרנולה ,מטבלים כפריים,
סלט ירקות קצוץ ,לחם כפרי,טחינה גולמית ושתיה חמה וקרה.

.
.
.

שקשוקה פיקנטית₪ 66.......................................................................
שקשוקה גלילית מוגשת עם חלה וטחינה
בתוספת סלט קצוץ
שתיה חמה \ קרה לבחירה

.

תוספת גבינת חלומי₪ 12...............
תוספת גבינת פטה₪ 6...................
תוספת חציל₪ 8............................
* הטבעונית מוגשת עם טופו  /חציל

לחם מוצרלה₪ 28..................................................................................
לחם הבית פסטו ומוצרלה מותכת אפוי בתנור אבן מוגש לצד מתבלי הבית

.
.

קרפצ'יו סלק ₪ 48..................................................................................
פרוסות סלק דקיקות  ,גבינת פטה מתובלת ,אגוזי מלך מקורמלים
ועלי רוקט רעננים .מוגש לצד לחם הבית

.

כרובית פריכה₪ 49................................................................................
כרובית בציפוי פריך מוגשת עם מתבל הבית

.
.

צלחת לאבנה כפרית ₪ 48....................................................................
לאבנה גלילי עם עגבניות טריות ,גרגרי חומוס ,זעתר
ושמן זית כתית מעולה מוגש עם פיתה פראנה .וזיתי הבית.
תפו"א מדורה ₪ 54....................
תפו"א אפוי בתנור אבן,
רוטב שמנת פיטריות ,בזילקום טרי
וגבינת מוצרלה מותכת

המצאנו את הפלאפל מחדש
הפלאפל של נמרוד
₪ 69

הערות חשובות

 10כדורים ממולאים בתערובת גבינות
יחודית בציפוי פריך .מוגש עם מטבל.

תוספת טאפס לארוחות הבוקר הכפריות ₪ 2 -
מחזיקי שובר בוקר זוגי מקבלים ״בוקר זוגי״
*ניתן לשדרג את השובר ל״כפרית פינוקים״ בתוספת  ₪ 15לסועד
ארוחת בוקר מוגשת עד השעה  ,16:00בשישי ,שבת וחגים עד 14:00
טבעוני

טבעוני בהוצאת מרכיב

ללא גלוטן

ללא גלוטן בהוצאת מרכיב

*כל המנות שללא גלוטן נעשות בסביבה המכילה גלוטן

פלאפל פטריות

על מצע מטבל הבית

פלאפל ברוקולי
ובטטה

על מצע מטבל הבית

קפה נמרוד .טעימה מהגליל
זה לא סתם עוד רשת בתי קפה שהוקמה בישראל.
בעלי הרשת ילידי ראש פינה ,החליטו להנציח את מורשתו של נמרוד שגב ז"ל שכה אהב את מחוזות הארץ והעריך
כל רגע בחייו .הקונספט שלנו לא עוצר בפעמוני הרוח הפזורים במקום ,האווירה הכפרית והאוכל הגלילי.
אנחנו יודעים שהמקום שלנו מתחיל ונגמר בכם ,הסועדים .חשוב לנו שהחוויה שלכם תהיה בלתי נשכחת ואנחנו
רוצים להודות לכם שבחרתם לשבת אצלנו .אנחנו מבטיחים לכם שעבורנו זה לא מובן מאליו.

מצפה נמרוד ,ראש פינה
טיול לגליל לא יכול להיות מושלם בלי ביקור בתצפית הקסומה והמרגשת כל-כך
הממוקמת בנקודה הגבוהה ביותר במושבה הציורית ראש-פינה :מצפה נמרוד.
המצפה צופה על כל הגליל והגולן .מצפון רכס החרמון,
ממזרח רמת הגולן ,מדרום רמת גלעד ובמערב מורדות הר כנען.
להזמנת סיורים מאורגנים במצפה נמרוד ובראש פנה
התקשרו לחזי שגב (אביו של נמרוד ז״ל)

050-5325732

ישראל ישראלי

אנחנו מזמינים אתכם להפוך לחברי
מועדון של קפה נמרוד.
החברות במועדון היא חינמית והיא
מזכה אתכם בכרטיס חבר המקנה המון הטבות.
לדוגמה ,כבר בביקורכם הבא תקבלו מאיתנו  10ש"ח הנחה
רק בגלל שהצטרפתם אלינו!
לפרטים ,אנא פנו למלצר!

באהבה מאיתנו ,משפחת קפה נמרוד

סלטים וכריכים

כריך ראש פינה ₪ 49..................................
פטה במרינדת בזילקום ,חציל קלוי ,עגבנייה,
רוקט ,בצל סגול מוגש לצד סלט ירוק וזיתי הבית.

.
.
.

טוסט עגבניה ומוצרלה ₪ 54.....................
טוסט קלאסי -רוטב עגבניה,
 100%גבינת מוצרלה

.

שתי תוספות לבחירה:

.
.
.

סלט עירקי ₪ 66..........................................
עגבניות ,פטרוזיליה ,טבעות פלפל ירוק חריף,
חציל קלוי ,תפו"א מהטאבון ,ביצה קשה,
גרגרי חומוס פטה ,טחינה ,ופרנה קריספית.

עגבניה  /בצל  /זיתים.
מוגש לצד סלט ירוק וזיתים מתובלים

.
.

תוספות:

תפוא אפוי  ,צ’יפס  ,שעועית ירוקה מוקפצת

איך אומרים ״יאמממי״
באיטלקית?
פיצה גלילאו גליליי ₪ 54..............................
בצק פיצה מעולה בתוספת רוטב עגבניות
איטלקי ,גבינת מוצרלה.

מוגש עם שתי תוספות לבחירה:

בצל  /זיתים  /עגבניה.

.

תוספות:
פטריות ,חציל קלוי ,פטה ,טונה₪ 5.....................

.
.

ניוקי תפו"א  -רוטב לבחירה ₪ 62...................
רביולי משתנה ₪ 64......................................
מוגש עם רוטב לבחירה וסלט ירוק.

	.

סלט פנטזיה₪ 62.................................................
מיקס חסות ואורוגולה ,סלק ,אגוזי מלך
.
מקורמלים,גזר ,צנונית ,עגבניות שרי,
.
קוביות חלומי לוהטות ברוטב וינגרט
.
טופו במרינדה.
.

וזה העיקר ידידי...
נודלס מוקפץ ₪ 63.......................................
איטריות מוקפצות בווק בליווי ירקות ברוטב אסייתי

.

תוספת גבינת חלומי מטוגנת₪ 12...................................

.
.
.

מעורב טבעוני ₪ 69......................................
רצועות סייטן וטופו מוקפצות עם בצל קלוי
ופטריות שמפניון ,מוגש על סאלוף וטחינה
ותוספת שעועית ירוקה וסלט ירוק

.
.

המבורגר טבעוני₪ 62..................................
המבורגר טבעוני בליווי ירקות טריים ולחמניה.
מוגש עם שעועית מוקפצת וסלט ירוק.

מנת הבית מתחלפת
שאל את המלצר.

.

סחוטים
במקום

16

₪

גזר טרי,
תפוח עץ גלילי

* ניתן להוסיף ג׳ינג׳ר

מחבת קציצות דגים ₪ 66...................................
קציצות דגים ברוטב עגבניות ופלפלים פיקנטי,
מוגש לצד חלה ,סלט ירוק וטחינה.
מעורב דגים ₪ 72.................................................
סלמון ודג קוד ,מוקפצים במחבת לוהטת עם בצל,
עגבניות שרי ,עשבי תיבול תערובת תבלינים.
על מצע מאפה קריספי ,מוגש עם תוספת לבחירה.
סלמון בטאבון ₪ 98......................................
פילה סלמון טרי צלוי בתנור אבן לצד סלסת עגבניות.
מוגש עם תוספת חמה וסלט ירוק.
פיש אנד צ'יפס ₪ 78............................................
נתחי פילה קוד בציפוי טמפורה ועשבי תיבול.
מוגש לצד צ'יפס סלט ירוק ומתבל הבית.

ספגטי /פנה/ללא גלוטן

עם רוטב לבחירה₪ 54.......................................
רוטב פונגי.......................................תוספת ₪ 5

קרה

סלט שוק ₪ 62.............................................
ירקות טריים בחיתוך גס ,עגבניות ,מלפפון,
צנונית ,פלפלים בצבעים ,בצל ירוק ,בזיליקום,
טרי ,קרוטונים ג'עלה .ברוקולי\ אבוקדו טרי (בעונה).

.
.

עראיס סלמון ₪ 68...............................................
רביעיית מיני פרנה קריספיות במילוי סלמון בצל
ועשבי תיבול מוגשות לצד צ'יפס ,צזיקי ,וזיתים
מתובלים.

רוזה  -רוטב עגבניות עשיר ,בזיליקום ,מעט שמנת
פומדורו  -רוטב עגבניות עשיר ,שום ,ובזיליקום
פונגי  -פטריות שמפניון צלויות ,שמנת ועשבי תיבול.
פסטו  -בזיליקום ,שום ,שמן זית ,ופרמזן.

סלט הבית ₪ 62...........................................
חסות ועלים טריים ,עגבניות שרי ,מלפפון,
סלק טרי ,פלפל אדום  ,בצל סגול ,טונה,
ביצה קשה ,וגבינת פטה ,ברוטב וינגרט

.
.
.

דגים

פנה בטטה וסלמון ₪ 68................................
בטטה אפויה ,נתחי דג סלמון ,שעועית ירוקה,
בצל ,שום ,וגבינת פרמזן ברוטב שמנת.
*ניתן להזמין גם ללא סלמון₪ 54..............................
לזניה מהטאבון ₪ 64.....................................
שכבות דפי פסטה טריים ,עם עגבניות
וגבינות מובחרות ברוטב רוזה עשיר.
מוגש עם סלט ירוק ברוטב וינגרט.

שייקים

שייק בריאות ₪ 29..............................................
ספירולינה ,בננה ,תמר וסילאן על בסיס חלב שקדים

שייק תותים על בסיס יוגורט ₪ 27..................3%
שייק אפוגטו (על בסיס גלידה)₪ 29....................
פרישייקש₪ 23..................................................
מילקשייק ₪ 26..................................................
שוקו קר₪ 16.....................................................
קפה קר על בסיס חלב₪ 20................................
קפה עם כדור גלידה₪ 26...................................
אייס תות₪ 18....................................................
אייס קפה גרניטה ₪ 22.......................................
לימונענע גרוס ₪ 22...........................................
*תוספת קצפת בשתיה חמה ושייקים₪ 6.......

שתיה

פפסי ₪ 14................................................................
פפסי מקס ₪ 14........................................................
 7אפ₪ 14.................................................................
 7אפ דיאט₪ 14........................................................
מירנדה₪ 14.............................................................
תה אריזונה₪ 14.......................................................
סן בנדטו₪ 12...........................................................
סודה פרייה ₪ 14.........................................Perrier
פיקסי  Pixieגזוז בטעמים ₪ 12.................................
נשר מאלט בירה שחורה₪ 15....................................
סיידר תפוחים קר ₪ 18..............................................
מי טוניק₪ 13............................................................
ג׳ינג׳ר אייל ₪ 13.......................................................
סן פלגרינו  San pellegrinoגדול ₪ 24....................
תפוזים  /ענבים₪ 14.................................................
לימונדה₪ 14............................................................
אשכולית אדומה ₪ 15...............................................
לימונזה של נמרוד ₪ 14............................................
משקה אנרגיה ₪ 14............................................. XL

חמה
אספרסו קצר/ארוך ₪ 9.............................................
אספרסו כפול₪ 10....................................................
מקיאטו קצר  /כפול ₪ 10 / 9....................................
אמריקנו₪ 11............................................................
הפוך רגיל  /גדול₪ 14 / 12.......................................
תה עם נענע ₪ 11.....................................................
נס קפה₪ 11.............................................................
נס על חלב₪ 13........................................................
קפה שחור ₪ 9..........................................................
סיידר חם ₪ 19..........................................................
סיידר חם אלכוהולי ₪ 27...........................................
שוקו חם ₪ 16...........................................................
״מרשמלד״ שוקולד מרשמלו₪ 18.............................
סחלב מוגש עם קוקוס ,אגוזים וקינמון₪ 18................

