
סופלה שוקולד
ממולא בקרם שוקולד, מוגש חם

בתוספת כדור גלידה לבחירה וקצפת 
37

וופל בלגי
וופל פריך וחם, מגיע בלווי כדור גלידה 

לבחירה, בננות בטופי קרמל
ורוטב שוקולד חם

41

גבינה אפוייה תחתית סבלה, קרם גבינה 
אפוייה ושטרויזל שקדים

גבינה קרה שכבות שטרויזל שקדים
וקרם גבינה עשיר

פאי תפוחים ללא סוכר קלתית סבלה, 
תפוחים מקורמלים ושטרוייזל שקדים

צנצנות הפתעה קינוחי הפתעה
במגוון טעמים ומרקמים

פריברסט פחזניה במילוי קרם מוסלין

פררו רושה קריספי נוגט ומוס שוקולד 
עשיר עם אגוזי לוז

לוטוס בוואריית שוקולד לבן, קרימי לוטוס
בציפוי לוטוס ואגוזים

מילפיי שכבות בצק עלים מקורמל, קרם 
וניל בציפוי פונדט

אוסקר מוס שוקולד עשיר, קרם ברולה וניל 
בציפוי גנאש

טריקולד שלוש שכבות מוס שוקולד עשיר:
מריר, חלב ולבן

אקלר וניל פחזניה במילוי קריספי נוגט 
וקרם וניל

אקלר קפה פחזניה במילוי פניני קראנצ׳ 
שוקולד וקרם קפה

אקלר שוקולד פחזניה במילוי קריספי נוגט
וקרם שוקולד

פאי פירות העונה קלתית בצק סבלה,
קרם פטיסייר ופירות העונה

פאי פקאן קלתית סבלה, קרם שקדים 
ומילוי טופי ופקאנים

פאי תפוחים קלתית סבלה, קרם שקדים, 
תפוחים מקורמלים ושטרויזל שקדים

פינוקים אישיים
בישיבה במקום 30 /

לקחת הביתה 23
אוסקר תחתית דקואז שקדים,
מוס שוקולד עשיר וברולה וניל

פררו רושה שכבת קריספי נוגט,
מוס שוקולד פררו בציפוי גנש

שוקולד ואגוזים

גאיה תחתית שוקולד לבן, מוס נוגט, 
באווריה שוקולד לבן

בציפוי גנש שוקולד ואגוזים

טריקולד שלוש שכבות של מוס שוקולד 
עשיר מריר, חלב ולבן

אלפחורס שכבות סבלה שקדים
ומוס ריבת חלב

פסק זמן לבן ביסקוט וניל, באווריית 
שוקולד לבן , ברולה וניל בציפוי גנש 

שוקולד

פסק זמן חום ביסקוט שוקולד,
באווריית שוקולד חלב, פניני קראנץ

שוקולד בציפוי גנש שוקולד חלב 

חלבה ביסקוט שוקולד, מוס חלבה
ושוקולד חלב, מוס חלבה ושוקולד לבן

בציפוי גנש שוקולד

העוגות של לה ליונז
165 שקלים

הקינוחים שלנו
לה ליונז - שקמה באשדוד, בשנת 1996

משמשת כיום, כסדנאת הפטיסרי -
בולנג׳רי של רשת קפה ליון. במפעל שלנו

אנחנו מייצרים מאפים, קינוחים ועוד
בהשראת מתכונים מסורתיים

ומפתחים מוצרים חדשים ומפתיעים.

בון אפטיט
שף קונדיטור ורד אורנים

ובנוסף
מגוון רחב של פסי מוס בטעמים שונים

 67

מבחר עשיר של מיני קינוחים לאירועים 
עוגות לימי הולדת ואירועים מיוחדים 

PÂTISSERIE

את הקרואסונים המפורסמים
שלנו אנחנו מכינים כבר 15 שנה

לפי מתכון צרפתי קלאסי
 

חמאה   
שוקולד

שקדים    

דניש קינמון
גבינת ריקוטה

בריוש וניל ושקדים
קראנץ שוקולד

14
14
16

16
16
16
42
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