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 של בלומה  מאפייה ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

  לחמי מחמצת

 מוריס

  .קמח מלא 80%

 מחמצת לבנה

 עם תוספת אגוזי מלך וגרעיני דלעת 

-22 ₪- 

 פולי

 .קמח מלא 80%

 מחמצת לבנה 

פשתן, שומשום, שיבולת שועל עם  

 וגרעיני חמנייה מצופה בפרג

-22 ₪- 

 

  תבנית לחמי

 הבלומ

גרעיני עם סילאן  ן זיתשמעשיר ב, קמח מלא 100%

 פשתן,גרעיני חמנייה ושומשום

-25 ₪- 

 'פרג

מצופה קלויים שקדים ו שמן זית,סילאן קמח מלא עם 100%

  פרג

-24 ₪- 

 חונא
 גרעיני חמנייה םע מחמצת לחם, שיפון 100%

-24 ₪- 

 חוגי
 קמח כוסמיןכוסמין מצופה ב 100% 

-22 ₪- 

 פרידה
כוסמין עם שקדים גרוסים מצופה שומשום ,קצח  100% 

 ופשתן

 -24 ₪- 

 

 יום שישיבלחמים חגיגיים 

  פאן דה מי

 עם בטטה ובצל  לבן עםלחם 

-24 ₪- 

  החלה של סבתא בלומה

 ופציה לחלה טבעונית**יש א

-22 ₪- 

 

 הספיישלים של קובי 

 פרצל

 ח יםמצופה שומשום/פרג/מל

10 ₪  

 גלביי

 גרעינים/פרג/שומשום פה תערובתמצו

 -₪ 6ב יחידה-

  -₪ 10ב בייגל 2מבצע -

 

 (!!!)פוקאצ'ות

 פלפל אמנטל/שרי קשקבל/

 /,עגבנייה וגרנה פדנהבזיליקום

 /אצ'ה פריי סטיילפוק

 טוה,חציל,שום קונפי ופסבטט

-24 ₪- 

 

 

 

 חמים שלנו **כלל הל

 פאן דה מי הם טבעוניים ):פרט ל
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 ארזים של בלומה מ ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בוקר בקטנהמארז 
 ה כולל המארז?מ

סלט ירקות חתוך גס עם , חביתות 2

, שמנתות פטה, ממרח פסטו,קובי

, מיקס לחמי בלומה, טפאנד זיתים

שה חועוגה בחמאה, ריבה הום מייד, 

 בחירהמיץ תפוזים או שתייה חמה לו

-140 ₪-  

 

  סגר מפנקמארז 

המארז הכי מפנק של בלומה, מושלם כמתנה 

 אנשים( 2-3)מתאים ללאהובים או בשבילכם! 

 

 ה כולל המארז?מ

שוקה ירוקה זוגית, סלט עלים ברוטב שק

סלט ברי(, ויניגרט, פלטת גבינות )קשקבל,פטה,

עדשים שחורות, סלט ביצים, ממרח פסטו, 

מיקס טחינה סלק, , ריבה הום מייד, טפאנד

חצי ליטר ו עוגיות של בלומה ,לחמים עם חמאה

 מיץ תפוזים

-220 ₪-  

 

  דייט בביתמארז 
 ולפנק את בן.ת הזוג לשבור שגרהרוצים 

 סגר?בקה ולהכניס קצת רומנטי

 ה כולל המארז?מ

, כוסמין( 100%)השל בלומקרקרים 

פלטת גבינות )ברי, קשקבל,פטה, גבינה 

 ה הום מייד,כחולה(, ריב

 ובקבוק וייט פרנק של יקב "טוליפ" 

-170 ₪-  

 

את בלומה לקחת מארז 

  הביתה

עגעים אלינו? זה בדיוק המארז בשביל מתג

 תהקחת קצת מהטעמים שלנו הביל

 

 ה כולל המארז?מ

(, שתנה בהתאם ליוםמ)כיכר לחם לבחירה

, מתובלת, ממרח פסטו חמאה ,עוגה בחושה

, עוגיות/ממרח טפאנד, קופסת קרקרים

 ריבה של בלומה, גרנולה של בלומה

-165 ₪-  

 

 -פרטיםקצת 

משלוחים של מארזים בתוך 

 .וחלשמדמי  א תוספת טבעון לל

עד בצע הזמנה בהתראה של יש ל

 .שעתיים מראש

קיימות אופציות של תוספות 

  ☺ו ות לבדוק איתנמוזמנים
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 בלומה  הקונדיטוריה של 

 

  

 מאפי בוקר
 קוראסון חמאה

-16 ₪- 

 שוקולדקוראסון 

-16 ₪- 

 שקדיםקוראסון 

-16 ₪- 

 שוקולד שקדיםקוראסון 

-16 ₪- 

 דייניש קינמון

-14 ₪- 

 מאפה גבינה

 לימון ריקוטה וגרידת אממול

-14 ₪- 

 

 העוגות של בלומה

 וגה בחושהע

,גרידת לימון וחים וקראמבל/אוכמניותתפ

 ים/מייפל פקאןושקדים פרוס

-36 ₪- 

*** 

  טארטים

 גסים פראיטארט א

 ים עם קרם שקדיםים מקורמלאגס

-75 ₪- 

 שוקולדטארט 

 סוכרים גנאש שוקולד עם אגוזי לוז מ

-75 ₪- 

 וחיםפאי תפ

 עם קינמון, וקראמבלתפוחים 

-70 ₪- 

 אישיטארט 

 /אגסים פראי

 פאי תפוחים

-27 ₪- 

*** 

 ו(-ימים ה) סופ"של ספיישל

 שמרים

 ולד/שוקולד חלווה/קינמוןשוק

-42 ₪- 

 

 עוגיות

 אןמייפל פק

-32 ₪- 

 קפה שקדים פרוסים

-32 ₪- 

 בישקוטי

 לוז מלך ואגוזי עם פקאן,אגוזי

-35 ₪- 
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 בלומה   של  מעדנייה ה 

  

    

  

  גרנולה הום מייד

 לומההגרנולה של בתערובת 

 וןוקינמ אגוזי מלךעם גרעיני דלעת, 

 -32 ₪- 

 טאגוז מלך מסוכר לסל

-32 ₪- 

  הקרקרים של אמא ברורית

 שיבולת שועל,ן מלא עם כוסמי 100%

 גרעיני חמנייה,שומשום,פשתן,זעתר

-32 ₪ - 

 

 ממרחים

 ריןחמאת שום ורוזמ

-12 ₪ - 

  קרם חצילים

-12 ₪ - 

  נועם ריבה שלה

-17 ₪- 

 ממרח פסטו 

-19 ₪- 

   ממרח טפאנד

-19 ₪- 

  ממרח לימון כבוש

-23/14 ₪-  

  םקונפי שו

-28 ₪- 

  מותסס חריף

-14/23 ₪- 
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 המטבח של בלומה 

 

 להרטיב את הגרון קצת  

 ריכיםכ
TLT- 

בנייה, חמוצים, בצל טונה מעושנת, איולי ירוק, עג

 מוגש בגרעיניטה סגול, חסה

-38 ₪ - 

 -אנטיפסטו

בטטה, חציל, ופלפלים קלויים בתנור עם ממרח 

 בפרצלמוגש  פסטו ורוקט

-35 ₪ - 

 -בלקני

נייה פלפלים קלויים, גבינת פטה, ממרח פסטו, עגב

 מוגש בגרעיניטה, ורוקט

-35 ₪ - 

 

 

 

 

 סלטים
 קסלט שו

גמבה, צנונית, בצל סגול, פפון, עגבנייה, מל

 לימן ואורגנו,פטה מתובל בשמן זית, זיתים

-38 ₪ - 

 סלט עלים

רי, בצל סגול, צנונית ברוטב שמיקס עלים, 

 ויניגרט

-35 ₪ - 

 

 ים ללא תוספת לחםהסלטים מוגש**

  ₪ 5ב לחםניתן להוסיף **

 חם

  ₪ 12/14 ךהפו

  ₪ 10/12אמריקנו 

  ₪ 10 ר/ארוךאספרסו קצ

 ₪ 12כפול/כפול ארוך  אספרסו

  ₪ 14/16שוקו חם 

   ₪ 10תה צמחים 

 

 

 

 קר

  ₪ 16תפוזים 

  ₪ 15קפה קר 

  ₪ 12אמריקנו קר 

  ₪ 15קר שוקו 

  ₪ 16 תה קר

 ירוק/פירות יערצ'אי/
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 - להזמנות   נו המספר של 

6555204-04 

 

מוזמנים לעקוב אחרינו    לעוד עדכונים 

 ברשתות החברתיות: 

-Facebook 

 בית מאפה וירק -בלומה

 

-Instegram 

umacoffeBl 
 

 

 

https://www.facebook.com/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%A7-431679570582684/
https://www.instagram.com/blumacoffe/

