
27חדשות הרצליה פיתוח, כפר שמריהו, רישפון ונוף ים

אוכל

בקונספט  מדובר 
מעדניות  המציג 
בריא  מטבח 
במתכונות  שנפתחות 
  shop in shop של 
הרשת.  חנויות  בכל 
לואיז”  של  ”החנות 
חוויית  את  מעמיקה 
מחוץ  גם  לואיז’  ‘קפה 
ומאפשרת  לרשת 
המטבח  לחובבי 
המושתת  זה  הבריא, 
גלם  חומרי  על 
וטריים,  טבעיים 

בבית,  גם  ומזינה  טעימה  בריאה,  אכילה 
במשרד ובכל מקום אחר.

מוצרי  של  רחב  מגוון  מציעה  המעדנייה 
בריאות איכותיים וטעימים:

אגוזים  או  תמרים  לחמי   - שאור  לחמי   •
חמוציות,  כוסמין  מלא,  וקמח  משיפון 
ועגבניות  דלעת  שיפון  דגנים,  בריאות 

וטימין.
וחומרים  זית  שמן  המכילים  ממרחים   •
ארטישוק  שום,  ממרחי   - בלבד  טבעיים 

צלפים, זיתים רוזמרין, שום קארי ועוד. 
קונפיטורות   - וטחינה  מתוקים  ממרחים   •
פירות לבחירה, ביניהם: אגס, מנגו, תאנים, 
שקדים  חלווה  ממרח  ועוד.  שזיפים 
טחינה  סוכר,  ללא  ממרחים  אגוזים,  או 

אתיופית אורגנית ודבש.
כוסמין,  קמח  מלא,  מקמח  עוגיות   •

גרנולה  טחינה,  חלווה,  עוגיות  ומלוחים- 
ועוגיות מלוחות בינהם: כעכי פרמז’ן,  ועוד 

שומשום קצח, קרקרים מלוחים ועוד.
עוגיות   - גלוטן  ללא  מוצרים  מבחר   •
אלפחורס טחינה סילאן או ריבת חלב ללא 
טבעוני,  שטרודל  טבעוני,  בראוניז  גלוטן, 

כוסמין שוקולד צ’יפס טבעוני ועוד.
• עוגות הכוסמין וקמח מלא של קפה לואיז 
– שמרים חלווה, כוסמין בננה, עוגה בחושה 

פיסטוק שוקולד ועוד.
וסוגי קפה - קפה אורגני,  מבחר חליטות   •

חליטות לואיזה, מרווה, פירות ותה ירוק.
גרנולת   - ומלוחות  מתוקות  גרנולות   •

חמוציות, קשיו, גוג’יברי, קצח, פשתן ועוד.
עיזים  גבינות   - ועיזים  צאן  גבינות   •
כחולות  גבינות  לאבנה,  כדורי  מתובלות, 

משובחות ועוד.

 Take Away רשת מסעדות ‘קפה לואיז’ מחדשת עם שרות
ומעדניות אוכל בריאות

”החנות של לואיז” - קונספט מעדניות המטבח 
הבריא של הרשת הזוכה למיתוג מחודש ולהרחבת 

סל המוצרים לקניה במקום

יום  בכל  המוגש  וייחודי  עשיר  *תפריט 
 ,15:00 ועד  בבוקר   10:30 מהשעה  שישי 

במחיר אחיד של 89 ש’ בלבד

”סרדיניה”, הטרטוריה האיטלקית  מסעדת 
תפריט  אלו  בימים  משיקה  העתיקה,  ביפו 
התיאבון  בין  המקשר  ייחודי  בראנץ’ 
הישראלי לטעם האיטלקי ומבוסס על מגוון 
השולחן  למרכז  המוגשות  ראשונות  מנות 
של  מבחר  מתוך  מרכזית  אישית  מנה  ועל 
בעיקר  מבוססות  כשכולן  אפשרויות,  שש 
בטעמים  אבל  מקומיים  גלם  חומרי  על 

איטלקיים ובהשראת דרום איטליה.
סבן  אייל  אחראי  הזה  הנפלא  האוכל  על 
)62( , שם חדש ומבטיח בעולם הקולינריה 
הישראלית. הוא בכלל איש הייטק, מהנדס 
תוכנה שנים רבות שקם בוקר אחד והחליט 
אוהב  אני  שינוי,  רוצה  אני  לי,  נמאס  ”די, 

אנשים, אוהב לארח ואוהב לבשל”.
אדוני,  מאיר  השף  של  לסדנה  הצטרף  כך 
התחיל לעבוד כטבח מתחיל , למד בהמשך 
איטליה  לדרום  יצא  קונדיטוריה.  גם 
באוכל  והתאהב  וסיציליה(  )קלבריה 
הישראלי,  לחיך  מתאים  ”הוא  האיטלקי. 

הטעמים הם ים תיכוניים...”
בכיכר  ומצא  מקום  חיפש  לארץ,  חזר 
כיכרות  המזכירה  העתיקה   ביפו  קדומים 
באיטליה . גם הנוף המשכר של הים התיכון 

הנהדרת  למסעדה  צביון  הוסיפו  יפו  ונמל 
הזו.

 25 במשך  עבדה  לביולוגיה,  ד”ר  אשתו, 
ברחובות,  וויצמן  במכון  בגנטיקה  שנים 
למדה  לרעיון,  היא  גם  הצטרפה  וכיום 
הקינוחים  על  ממונה  וכיון  קונדיטוריה 

במסעדה.
בימי  סרדיניה  של  הבראנץ’  תפריט 
הראשונות  המנות  מומלץ.  מאד  שישי 
בין  וכוללות  השולחן  למרכז  מוגשות 
השאר  פוקאצ’ה טרייה מהתנור עם מבחר 
ריקוטה  עם  ברוסקטה  מעניינים,  מטבלים 
צלוי  ארטישוק  כבוש,  וחלמון  דג  טרייה, 

עם גבינת פיקורינו, סלט קלמרי עם תפוחי 
בית  מתוצרת  מטבלים  וארטישוק,  אדמה 

ומנת אנטי פסטי עם אפשרות 
צמחונית או בשרית. 

במנה  לבחור  ניתן  בנוסף 
חמאה  קרואסון  כמו   אישית 
טרי ובו איולי שום עם שרימפס 
או  מוקפצים,  דג  פילה  ונתחי 
איולי  עם  קרואסון  לחילופין 
שום, ביצת עין, ארטישוק צלוי 
עין  ביצי  מיובשות.  ועגבניות 
אפויות המוגשות עם נקניקייה 
ועגבניות  פיקנטית  איטלקית 

חציל  טרין  או  תיבול  עשבי  עם  צלויות 
פסטו  עם  לחות,  מיובשות  ועגבניות  קלוי 
מלך  ,אגוזי  עיזים  גבינת  קציפת  בזיליקום, 

ומנות מרתקות אחרות .. 
/ מאספרסו/קפוצינו  ייהנו  הקפה  חובבי 

כולל   התפריט  תה  או  אמריקנו/מקיאטו 
גם שתייה קרה כמו לימונדה / לימונענע / 

תפוזים / אשכולית אדומה.
הבראנץ,  את  מגישה  ”סרדיניה”  מסעדת 
ועד  בבוקר   10:30 מהשעה  שישי  יום  בכל 

15:00, במחיר אחיד של 89 ₪ לסועד.
גם תפריט  יש  הזה  מחוץ לבראנץ המיוחד 
איטלקי עשיר וטעים במחירים סבירים, כמו 
מרקים, ניוקי, ריזוטו, מבחר דגים , בשרים, 

אנטי פסטי + תוספות. קוקטלים ועוד.
העתיקה.  יפו   ,9 קדומים  כיכר  כתובת: 

להזמנות 03-6832211

השיקה  לואיז’  ‘קפה  מסעדות  רשת 
השרון  ברמת  הרשת  בסניף  לראשונה 
שירות Take Away של  אוכל מבושל וחם 
מושתת  זה  שירות  הביתה.  לקחת  במשקל 
טהרת  על  מנות  מבחר  ובו  תפריט  על 

המטבח הבריא המאפיין את קפה לואיז. 
להורים  מאפשר  לואיז’  ‘קפה  של  השירות 
לילדיהם  להעניק  המבקשים  עובדים 
וגם  ומזינות  וערב בריאות  ארוחות צהריים 
על  השבוע  סוף  במהלך  לארח  שחפץ  למי 
המנות  לואיז’.     ‘קפה  של  התפריט  בסיס 
מוצעות   Take Away ה-  בתפריט 
ליטר  ו4  ליטר   2 ליטר,  של  בקופסאות 
לאחסון  מושלמת  הזדמנות  המעניקות 

למשך ימים, וכפתרון פשוט וקל לאירוח. 
מנות ראשונות :

• 5 לביבות טבעוניות • מרק • סלט בריאות 
תפוח  ושחורה,  לבנה  מקינואה  מורכב  על 
גוג’י  בייבי,  עלי  חמוציות,  אזוקי,  גזר,  עץ, 
הדרים  בויניגרט  ומלך  ברזיל  אגוזי  ברי, 

מתקתק •  סלט ירוק לואיז 

מנות עיקריות: 
• סלמון ברוטב עשבים • פרגית ביין מושרת 
במרינדה של יין חמוציות וטימין לצד קייל.

תוספות:
• פירה עשוי מתפוח אדמה וקונפי שום

• קוסקוס מלא בתיבול פסטו אגוזים
• מגדרה עשוי מאורז מלא ועדשים שחורות

ירקות קלויים  • אנטי פסטי מורכב ממגוון 
בתנור, מוגש בצד טחינה אורגנית

קינוח: 
• טפיוקה  בחלב קוקוס מוגש עם גוג’י ברי, 
העונה/ פירות  ולבחירה  קקאו  פולי  שבבי 

יבשים/יער בליווי סילאן תמרים

מחירים: 
• מרק- 1 ליטר 35 ₪ / 2 ליטר 70 ₪ 

• מנת לביבות טבעוניות )5 יחידות( 20 ₪ 
• סלטים- 1 ליטר 25 ₪ / 2 ליטר 50 ₪/ 4 

ליטר 90 ₪ 
 /  ₪  30 גרם(   180  ( סלמון  עיקריות-   •

פרגית ביין )250 גרם( 30 ₪ 
• מגוון תוספות- 1 ליטר 25 ₪ / 2 ליטר 50 

₪ / 4 ליטר 90 גרם
• אנטי פסטי- 1 ליטר 20 ₪ / 2 ליטר 50 ₪ 

/ 4 ליטר 70 ₪ 
• קינוח- 1 ליטר 40 ₪ /2 ליטר 70 ₪ 

שירות Take Away של אוכל מבושל וחם במשקל  
המושתת על המטבח הבריא המאפיין את הרשת

מסעדת ”סרדיניה”, הטרטוריה האיטלקית ביפו העתיקה , משיקה 
תפריט בראנץ’ איטלקי

• סופרפודס )מזונות על( - מחלקה שלמה 
ובה מגוון סוגי סופרפודס ובהם: זרעי צ’יה, 
קייל, פטריות מאי-טקאי, קינואה, גוג’י-ברי, 

ספירולינה, מורינגה ועוד.
״מנת  ללקוחות  מוצעת  זו  במחלקה 
של  פיתוחו  פרי  שלי״,  היומית  הסופרפוד 
על  תחקיר  שערך  קורי,  אוהד  הרשת  שף 

שילוב  חשיבות  ועל  הסופרפודס  תחום 

אשר  שלנו,  היומי  בתפריט  מזונות-על 

המינרלים  הויטמינים,  כמות  את  מכילה 

במארז  ליום.  זקוק  שאדם  החמצון  ונוגדי 

זה גרגירי גוג׳י ברי, אגוזי ברזיל, פולי קקאו, 

ספירולינה יבשה מהוואי ותמר מג׳הול.


