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  OG Hummus
צלחת חומוס מונבט עם טחינת זרעי דלעת - מורינגה, 
לחם ללא גלוטן וירקות חתוכים

  Say Cheese

Seasonal Toast
  4 טוסטים מלחם כוסמת עם ממרח זוקיני-קשיו או 
אבוקדו, ערימת נבטי ברוקולי, פלפל קאיין, ליים

  Magic Beans Toast
4 טוסטים מלחם כוסמת מרוחים בממרח שעועית 
שחורה, עמוסים נבטים, פלפל קאיין

  Dulce de Leche Toast
4 טוסטים מלחם קינואה מרוחים בריבת חלב קוקוס, 

  Buckwheat Pancakes
ערימת פנקייקים מקמח כוסמת וקינואה, סירופ 
מייפל-קשיו, פרי עונתי

Quinoa Porridge
דייסת קינואה בחלב קוקוס, סוכר קוקוס, פקאן, 
פרי עונתי

Jungle
פפאיה, אסאי, חלב שקדים, תמר, לוקומה

Vanilla Sky
קוקוס, תמר, וניל, ספירולינה

Cacao Ceremony
בננה, תמר, חלב שקדים, קשיו, קקאו

SUPERBOWLS

BUSINESS LUNCH

קערות כוח על בסיס פרי אורגני קפוא, מזונות-על ותוספות

ALL DAY BREAKFAST
ארוחות קלות לעיכול על הבוקר או בכל שעה אחרת

LUNCH & DINNER
מנות עשירות מן הצומח

WEEKEND BRUNCH
שישי+שבת של נהנתנות אורגנית מן הצומח

עסקית בין השעות 12:00-16:00

* אם בא לכם לדעת עוד על התוכניות פנו אלינו

תוכניות ניקוי רעלים מוכנות עד הבית
ORGANIC CLEANSES

₪45
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₪45

₪36

₪36

₪36

₪42

₪38

₪44

₪55

₪38

₪42

₪42

₪42

₪45

₪67

₪62

  Soup Of The Day
מרק ירקות שורש מתחלף עם מיקס זרעים

  Bowl Of The Day
תבשיל קטניות מונבטות מתחלף, עם שורשים 
ועלים ירוקים

  Mushroom Tacos
3 טאקוס מקמח תירס, ממרח שעועית שחורה, 
גאווקמולה ומיקס פטריות שיטאקה ותרד

  Base Balls

ירוק, ממרח זוקיני-קשיו וטחינת מורינגה

  Erewhon Salad
עלים ירוקים, מאש מונבט, זרעי דלעת, בטטה 
אפויה, ויניגרט חרדל-מייפל

  Almost Caesar Salad
עלים ירוקים, מלפפון, פטרוזיליה, עדשים שחורות 
מונבטות, רוטב שמרי בירה וקשיו

Juice Feast

Body Reset

Weight Loss

1 / 3 / 5 Days

6 Days

21 Days



Espresso
Double Espresso
Cold Brew

₪12
₪10

₪18

Organic Wine
כוס יין לבן אורגני

Golden Maca Latte

סוכר קוקוס, הל

Hawt Chocolate
חלב שקדים, קקאו, מאקה, קאיין, קינמון, סוכר קוקוס

Chai Latte
חלב קוקוס, ג‘נגר, קינמון, הל, ציפורן, כוכב אניס,
 פלפל שחור

Herbal Infusion
חליטת צמחי מרפא

Cappuccino

WELLNESS LATTES
משקאות חמים מפוצצים בצמחים אדפטוגנים
(כאלה שעוזרים לנו להוריד רמות סטרס)

קפה בגידול אורגני ללא שימוש בכימיקלים וחומרי הדברה
תוך שמירה על איכות הסביבה

ORGANIC COFFEE & TEA

Wake Up  
בננה , תמר, קשיו, קקאו, מאקה, פלפל קאיין

Chillax  
קוקוס, תמר, קייל, מורינגה, אשווגנדה, קינמון

Muscle-Up  
בננה, אוכמניות, תמר, תרד, חלבון טבעוני וניל

#flawless
פפאיה, פיטאיה, מאקה, שכיזנדרה, חלבון טבעוני וניל

Kids  
בננה, תמר, חלב שקדים, ספירולינה

DRINKS

SMOOTHIE EXTRAS
ארוחה בכוס: שייקים עשירים בצמחי מרפא וסופר פודס

FLU-Shot  

GUT Shot  
אלוורה, חומץ תפוחי עץ, ל-גלוטמין, מנטה

Hangover Shot  
מי קוקוס טרי, חיידקים פרוביוטוים חיים,
מגנזיום, ג‘ינגר

COLD-PRESSED JUICES
260mlמיצים אורגניים בסחיטה קרה

Deep Green

Naked Greens

First Celery

Skinny Juice 

Tru Blood

Spicy Lemonade

Ocean’s Mylk

Schoko

Detox Water

Coco-Fix

SHOTS
60mlשוטים של בריאות - תרופות מהאדמה

₪26

₪26

₪24

₪24

₪24

₪24

₪26

₪26

₪14

₪26

₪22

₪22

₪22
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₪26

₪18

₪14

₪28

San Pellegrino

₪22

₪11

Brewdog Beer
בירה ללא גלוטן, ללא תוספת סוכר
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