
smoothie bowl

 

20₪ hot drink
25₪ hot bowl

*ממרח אגוזי לוז, 
קשיו, חלב,

שיבולת שועל

hot chocolate
קפה מגורען, אגוזי לוז, 
ריקוטה, שיבולת שועל, 

דבש, משקה שקדים

hot caffè mocha

חמאת בוטנים טבעית, 
*ממרח אגוזי לוז, שיבולת שועל, 

משקה שקדים

hot peanut butter
צ׳אי, ג׳ינג׳ר, קשיו, 

סילאן, שיבולת שועל, 
משקה שקדים

hot chai
שיבולת שועל חמה, 

בננה, אגוזי קליפורניה, 
תפוח, תמר, קינמון

hot bowl banana
שיבולת שועל חמה,

**תות, אוכמניות, שבבי קוקוס, 
שקדים, גרנולת הבית

hot bowl berries

קולקציית חורף חם

| *בהתאם לסוג הכשרות בסניף - שאל/י את הברמן/ית | התמונות להמחשה בלבד   | *בעונה בלבד 
עד גמר המלאי | כל המוצרים עלולים להכיל שאריות בוטנים/אגוזים/חלב ו/או אלרגנים אחרים | ט.ל.ח

weŕe back!

Ím hot



חפשו אותי במקרר*

פודינג צ׳יה פודינג שיבולת שועל
chia pudding oats pudding

₪ 18 ₪ 18

mix energy 10 ₪ מיקס אנרגיה 
mix granola 3 ₪ מיקס גרנולה 

extra sweet 2 ₪ תוספת סילאן/דבש
protein bar 13 ₪ תמר בננה | וניל שקדים | שוקולד 

energy bites 12 ₪ אננס חמוציות | קקאו תמר | פירות יער | טחינה תמר
extra topping 5 ₪ תוספות לבחירה מהבר

Ím cool 90 ₪ כוס רב פעמית

*מוצע בחלק מהסניפים | *בהתאם לסוג הכשרות בסניף - שאל/י את הברמן/ית

 bowl 25₪
לבחירה: יוגורט bio | יוגורט עיזים )3 ₪( 

קערית יוגורט עם תוספות לבחירה 21 | 24 ₪  ללא תוספות 16 | 19 ₪

avocado bowl
אבוקדו, אגס, תרד,

regurt ,מי קוקוס, סילאן
מעל: ענבים, תפוח, גרנולת הבית

pineapple bowl
regurt ,אננס, מנגו

חמאת קשיו, מי קוקוס,
מעל: אננס, שבבי קוקוס, גרנולת הבית

raspberries bowl
,regurt ,פטל, בננה*

חמאת קשיו, משקה שקדים,
מעל: אוכמניות, בננה

acai bowl
regurt ,אסאי, בננה

חמאת קשיו, משקה שקדים,
מעל: בננה, תמר, גרנולת הבית

מעדני יוגורט בקערית
smoothie bowl

מעדן יוגורט עיזים
goat yogurt

₪ 12



super nuts
משקה סויה וניל, אפרסק, 

אגוזי קליפורניה, בננה, פקאן טבעי, 
גרידת לימון, סילאן, קינמון, צ'יה

super chai
משקה שקדים, מנגו, 

בננה, תמר, קשיו, 
צ'אי, ג'ינג'ר, צ'יה

super samba
משקה שקדים, בננה, 

אסאי, אבוקדו, קשיו, סילאן, 
פולי קקאו אורגניים

super berries
 ,cold pressed רימון/תפוח סחוט*

תות, בזיליקום, אגס,
אננס, גוג'י ברי

super green
 ,cold pressed תפוח סחוט
אגס, בננה, תרד, מלפפון, נענע,

אגבה, ספירולינה

super dtox
תפוז סחוט,

*עשב חיטה, אננס, 
קשיו, נענע, סלרי

משקאות סופר פוד
super special
24₪ small
28₪ medium
30₪ large

*בעונה בלבד | *בהתאם לסוג הכשרות בסניף - שאל/י את הברמן/ית



משקאות עשירים בחלבון
maximum pro

pro banana
משקה סויה וניל, בננה, 
מלון, שיבולת שועל, 
סילאן, צ'אי, ריקוטה

pro lemon pro berries

20 גרם
חלבון*

לימון סחוט, חלב, אננס,
 בזיליקום, דבש, סורבה לימון, 

חמאת קשיו, ריקוטה

משקה סויה וניל, תות,
אוכמניות, בננה, קשיו,
סילאן, קינמון, ריקוטה

pro peanuts
משקה סויה וניל, 

חמאת בוטנים טבעית, 
בננה, אגס, תמר, ריקוטה

*תחשיב החלבון מתייחס לכוס גודל m, תתכן סטייה של כ-15%. שינוי בהרכב המוצר ישנה את התחשיב

24₪ small
28₪ medium
30₪ large



refemme
תות, *פטל, חמוציות, 

,regurt ,אוכמניות, סורבה תות
cold pressed תפוח סחוט

reduce
אפרסק, צ׳ילי אדום,
ג׳ינג׳ר, סורבה לימון,

cold pressed תפוח סחוט

*rejoy
בננה, 

ממרח אגוזי לוז, 
regurt, חלב

reshape
בננה, *תאנה/תמר,

אגוזי קליפורניה, פשתן,
regurt, חלב

replay
תות, בננה,

 ,regurt ,סורבה תות
cold pressed תפוח סחוט

relax
אננס, מנגו, 

סורבה פסיפלורה, 
regurt, משקה מנגו

refresh
מלון, נענע, 

סורבה לימון, 
cold pressed תפוח סחוט

המשקאות הקלאסיים שלנו
re classics

 *בהתאם לסוג הכשרות בסניף - שאל/י את הברמן/ית

*rejoy  replay
 refresh  relax

skid
משקאות ילדים! 

xs15₪

20₪ small
24₪ medium
28₪ large



משקאות מפנקים בטירוף
creamy delight

creamy coffee
בננה, אוכמניות, קפה מגורען,

סורבה שוקולד מריר, טחינה גולמית, 
דבש, משקה שקדים

creamy halva creamy cocoa
בננה, אפרסק, קפה מגורען, 
טחינה גולמית, חמאת קשיו,

סילאן, משקה סויה וניל

בננה, סורבה שוקולד מריר, 
אגוזי לוז, חמאת בוטנים טבעית, 

משקה שקדים

creamy peanut butter
בננה, תמר, דבש, 

חמאת בוטנים טבעית, 
regurt ,חלב

22₪ small
26₪ medium
29₪ large



משקאות יוגורט עשירים
mix yogurt
20₪ small
24₪ medium
28₪ large

mix coconut
מי קוקוס, אננס,

שבבי קוקוס, בננה, 
regurt ,דבש

mix almonds mix acai
שקדים, דבש, בננה, 
מרציפן שקדים טבעי,

regurt ,משקה שקדים

אסאי, מנגו,
בננה, משקה מנגו,
regurt ,סילאן

mix halva
טחינה גולמית,

תמר, אגוזי קליפורניה, 
regurt ,סילאן

mix mango
מנגו, בננה,

מלון, דבש, קינמון, 
regurt ,משקה מנגו



אסאי, אוכמניות, אננס, 
סילאן, סורבה תות, מי קוקוס

גזר, ג׳ינג׳ר, תפוח

בננה, תות, סילאן, 
סורבה תות, תפוז סחוט

מלון, נענע, דבש, 
cold pressed תפוח סחוט

תות, *פטל, סורבה תות, 
cold pressed תפוח סחוט

סלק, תפוח, סלרי

מנגו, בננה, משקה מנגו, 
סורבה פסיפלורה

 ,cold pressed לימון, תפוח סחוט
cold pressed ג׳ינג׳ר סחוט

freeze acai

cold pressed juice carrotfreeze strawberry

cold pressed juice beetrootfreeze  orange

juice melonfreeze passionfruit

juice lemon

cold pressed אסאי, סלק סחוט

עשב חיטה

ספירולינה, מלפפון

shot acai

shot spirulina

*shot wheat grass

cold pressed תפוזים/גזר סחוט

תפוח סחוט cold pressed/*רימונים

l₪ 21  ms ₪ 18  ₪ 15  

l₪ 23  ms ₪ 20  ₪ 17  

משקאות סורבה קפואים מיצים טבעיים סחוטים
freeze drinks fresh juice

ll ₪ 23  ₪ 28  mm ss ₪ 20  ₪ 24  ₪ 17  ₪ 20  

שוט קטן וטוב
small shot

shot₪ 10  

ללא עלות | מי קוקוס | משקה סויה וניל | משקה שקדים  

3 ₪     גוג'י ברי |  פולי קקאו אורגניים | מרציפן טבעי  
         יוגורט מחלב עיזים | ריקוטה

5 ₪ | חלבון whey protein | ספירולינה  

  s ₪22 | m ₪26 | l ₪29 :משקאות בהרכבה עצמית | diy

make it your ownget your nutritions ערכים תזונתייםהתאימו לכם את המשקה
A ויטמין

E ויטמין

C ויטמין

סידן

נוגדי חמצון

חלבון

B קבוצת ויטמין

חומצות שומן 
חיוניות

סיבים תזונתיים

מינרליֿם

טבעוני

עד 185 קלוריות 
**s לכוס

*בהתאם לסוג הכשרות בסניף - שאל/י את הברמן/ית | *בעונה בלבד | **תיתכן סטייה של כ- 15% | גדלי הכוסות: l | 470 m | 330 s | 230 xs 600 מ״ל | גודל הקערית: 230 גרם

אוכמניות | דומדמניות | פטל | אגס | 2.5 ק”ג 100 ₪
אננס | מנגו | 2.5 ק”ג 90 ₪

תות | אפרסק | מלון | 2.5 ק”ג 80 ₪
ספירולינה | פולפת אסאי | 10 יח׳ 80 ₪

Ím good at homeפירות קפואים


