
חלום  עם  מארה"ב  ה-50  בשנות  לארץ  עלו  וסילביה  שלמה 
החלום  ב-1965  מכן  לאחר  עשור  בישראל.  אמיתי  דיינר  להקים 
בגני  הראשון  המקורי  הפנקייק  בית  את  פותחים  והם  מתממש 
עסקה  וסילביה  הלקוחות  את  להביא  דאג  שלמה  התערוכה. 
היסטוריה.... כבר  זה  השאר  כל  הייחודיות.  ובמנות  בבישולים 

רוצים להצטרף למועדון החברים הכי מתוק באזור? 
שלחו עכשיו סמס )מסרון( למספר  04-692-9977

ותיהנו מ-15% הנחה בכל ביקור )החל מהביקור הבא( 
ומעוד מבצעים והטבות שווים לאורך הדרך!

בית הפנקייק המקורי ירכא  04-692-9977

כל כרטיסי חבר מועדון / שוברים / חבר טעמים ושובר הנחות שונים. נא להציג בעת ההזמנה

@original_pancake_yarka 



בוקר שלנו
מוגש עד השעה 12:30 

מוגש עם סלט ירקות )הטוסטים מבייגל( טוסטר נפרד ללא גלוטן

מוגש בתוספת סלט, לחם הבית וחמאה ת ו צ י פ
45 פיצה מרגריטה איטלקית אמיתית 
4 תוספות: בצל / זיתים / עגבניה / בולגרית / פיטריות  

טוסטים

החביתות שלנו 
40 שקשוקה 
31 חביתה רגילה/עין/מקושקשת טבעונית 
39 חביתה מיוחדת 

בתוספת פטריות/גבינה צהובה/בולגרית/בצל ופטרוזיליה
3 תוספות נוספות 

ב-1994 נקבע שיא הפנקייק הגדול בעולם 
במנצ'סטר שבאנגליה, שם הוצגה לראווה חביתית 

בקוטר 15 מטר ובעובי של 2.5 ס"מ

טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל את המלצר(ללא גלוטן או אפשרות ללא גלוטן )נעשה בסביבת גלוטן(

54 בוקר ישראלית )מקושקשת טבעונית(  
2 ביצים, סלט ירקות, מבחר גבינות ומטבלים שונים, 

ריבה, חמאה, לחם הבית, מיץ וקפה קטן

54 ארוחת בוקר גלילית 
2 ביצים עשויות לפי בחירה על פוקאצ'ה טרייה, מוזלי, 

לבנה עם שמן זית וזעתר, חציל קלוי וטחינה, קוביות 
בולגרית, סחוג - זעתר, סלט ירקות קצוץ דק, מיץ וקפה קטן 

99 ארוחת בוקר מלכותית זוגית 
מוגשת רק  לחברי מועדון במחיר מיוחד  
2 ביצים עשויות לפי בחירה לכל סועד, סלט ירקות קצוץ 

דק, מוזלי. פלטת מטבלים:  לבנה עם שמן זית וזעתר, 
גבינת שמנת פסטו, סחוג זעתר, טונה, אבוקדו, קוביות 

בולגרית, חציל קלוי בטחינה, חמאה, ריבה, מגוון לחמים 
ובוריקיטס. 2 כוסות מיץ לבחירה, 2 שתייה חמה לבחירה

54 בוקר אמריקאי 
2 ביצים, פנקייק מקורי, מיץ וקפה קטן

54 בוקר מרוקאי 
שקשוקה עם סלט ירקות, לחם הבית, מיץ וקפה קטן

54 בוקר אנגלי 
2 ביצים עם נקניקיות, מיץ וקפה קטן

54 בוקר איטלקי 
פיצה מרגריטה, סלט ירקות, מיץ וקפה קטן

תוספות לארוחת בוקר  3
פטריות / גבינה צהובה / בולגרית / עשבי תיבול 

3 קפה גדול )החלפה( / שתייה קלה )החלפה( 

4 לחם הבית 

35 טוסט צהובה 
35 טוסט בולגרית 
40 טוסט צהובה ופטריות 
טוסט צהובה ובולגרית  40
40 טוסט צהובה ובצל 
40 טוסט צהובה וזיתים  
40 טוסט צהובה וטונה 
40 הטוסט של דודו 

גבינה כפולה, פסטו ועגבניה 

 3 כל תוספת נוספת 
אפשרות לטוסט טבעוני וללא גלוטן - תחליף גבינה



מוגש עם סלט ירקות 

טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל את המלצר(ללא גלוטן או אפשרות ללא גלוטן )נעשה בסביבת גלוטן(

סלטים
36 סלט ישראלי גדול 

מלפפון, עגבניה, פטרוזיליה, בצל ושמן זית

49 סלט יווני אמיתי 
חסה, מלפפון ועגבניה, זיתי קלמטה, בצל סגול, גמבה, 

גבינה בולגרית מגורדת, שמן זית, מיץ לימון, זעתר, מוגש 
עם לחם הבית וחמאה

49 סלט טונה שלנו 
נתחי טונה, ביצה קשה, עגבניה, מלפפון, חסה, רצועות 

גזר, בצל סגול, מלפפון כבוש בוינגרט בלסמי, 
מוגש עם לחם הבית וחמאה

 
49 סלט עוף מהלול )הטבעוני מכיל גלוטן( 

רצועות עוף, פטריות שמפניון, רצועות גזר, בצל סגול, 
גמבה, על מצע חסה וירקות בוינגרט בלסמי,

מוגש עם לחם הבית וחמאה

סלט פתוש  49
 סלט קצוץ עם בולגרית, זעתר יבש, סומאק וקרעי לחם 

מטוגן מתובלים בשמן זית איכותי ובמיץ לימון

49 סלט חלומי  
עגבניות ומלפפונים קצוצים, פטריות מוקפצות ברוטב 
טריאקי, אגוזים, שומשום וגבינת חלומי צרובה בנגיעה 

של רוטב וצ'ילי מתוק

אפשרות לג׳בטה ללא גלוטן

כריכים
43 כריך אומלט 

ג’בטה חומה משוחה בגבינת שמנת, אומלט, חסה 
ועגבניה

43 כריך גבינה צהובה 
ג’בטה חומה עם ממרח מיונז, גבינה צהובה, עגבניה 

ואמלפפון

45 כריך אבוקדו 
ג’בטה חומה, עגבניה, חסה וממרח אבוקדו

45 כריך טונה 
ג’בטה חומה עם סלט טונה, חסה ועגבנייה

49 כריך קורנביף 
ג’בטה חומה עם ממרח חרדל, מיונז, פרוסות קורנביף, 

עגבניה וחסה

49 כריך עוף )הטבעוני מכיל גלוטן( 
ג’בטה חומה עם חזה עוף, חסה, עגבניה, בצל סגול 

ורוטב ברביקיו

אפשרות לג׳בטה ללא גלוטן



*
*
*
*

ס ד ו ד ל י
5 שניצלונים / המבורגר בלחמניה / 2 נקניקיות  39

מוגש בתוספת צ’יפס ומיץ

 29 פיצה אישית 
מוגש עם מיץ

חצי פנקייק מקורי  25
מוגש עם מיץ

ת ו עיקרי

טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל/י את המלצר(ללא גלוטן או אפשרות ללא גלוטן )נעשה בסביבת גלוטן(

עד לכתיבת שורות אלו הוכנו ב-50 שנות פעילות 
למעלה מ-13 מיליון יחידות פנקייקים. יכולים לנחש 

כמה קצפת הייתה עליהם? 

עד גיל 10

מנות פתיחה
23 סלט ישראלי 
24 חומוס / טחינה )יום יום טרי( 
33 חומוס עם בשר טחון 
33 חומוס עם צ’ילי חם )חריף( 
חומוס עם פטריות חמות  36
20 אצבעות גבינה בציפוי פריך עם רוטב צזיקי 
20 עלי גפן במילוי אורז ברוטב לימוני 
20 קובה ביתית במילוי בשר בליווי טחינה  
20/33 טבעות בצל קטן )10 יח׳( / גדול )20 יח׳( 
29 פטריות חמות 
צ’יפס קטן / גדול  20/33
16 אורז  
פירה  16

24 מרק היום )ללא תוספות( שאל את המלצרֿ 

29 מרק גולש )ללא תוספות( ֿ 
24 כרובית פריכה  
כרובית בציפוי פריך בליווי רוטב טחינה יוגורט וצ'ילי חריף )8 יח'( 

28 ברוסקטה סלט עגבניות ובולגרית  
פרוסות לחם קלויות עם נגיעת סחוג, זעתר ומעל סלט 

רענן עם שני סוגי עגבניות ובולגרית ) 4 יח'( 

גלילות חציל במילוי בשר טחון  35
חציל מטוגן ממולא בבשר בקר טחון ותבלינים )4 יח'(  

ברוסקטה איטלקית  28
פרוסות ג'בטה עם פסטו, בולגרית, פרוסות עגבניות 

וזעתר )4 יח'( 

 מקלות קבב על מצע קרם חציל   35 
קבב על מקלות קינמון על מצע של חציל קלוי וטחינה )4 יח'(

*מוגשים עם פיתות, חמוצים וסלסה

115 סטייק אנטריקוט מומלץ 
300 גר’ אנטריקוט מובחר מיושן 

ומשויש על הגריל

63 המבורגר טקסני מומלץ 
250 גר’ טחון מאנטריקוט מובחר שנעשה 

במקום מוגש בלחמניה על מצע ירקות



ות עיקרי

19 קרם בוואריה חלבי 

מלאבי חלבי   19

32 סופלה שוקולד  
פונדנט שוקולד חם עם כדור גלידה וקצפת 

45 וופל בלגי  
עם אננס, גלידה, קצפת, אגוזים ורוטב שוקולד

40 בלינצ׳ס גבינה )2 יחידות( 

20 גלידה קטנה 

מילק שייק  29סוף מתוק

כדור גלידה  11

34 גלידה בינונית  
3 כדורי גלידה עם דובדבנים וקצפת 

 48 גלידה גדולה אמריקן ספיישל 
המון כדורי גלידה עם דובדבנים וקצפת 

טעמי גלידות: שוקו | וניל | קפה מוקה | סורבה תות 
| קרם עוגיות )מכיל גלוטן(

צ׳אנקי מנקי - גלידת שמנת עם בננות, חתיכות 
שוקולד ואגוזי מלך

טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל/י את המלצר(

טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל/י את המלצר(ללא גלוטן או אפשרות ללא גלוטן )נעשה בסביבת גלוטן(

מוגש עם חמוצים וסלסה ותוספת אחת לפי בחירה: צ’יפס / אורז / פירה / סלט ירקות

57 שניצל עוף בציפוי פריך 

57 קבב ים-תיכוני )3 יחידות(  

63 סטייק פרגית  
נתחי פרגית על הגריל בתיבול קייג’ן עדין  

נקניקיות ענק   55
3 נקניקיות עבות ועסיסיות 80 גר’ כל אחת

115 סטייק אנטריקוט מובחר מומלץ 
300 גר’ אנטריקוט מובחר מיושן ומשויש על הגריל. ניתן 

לקבל גם רוטב שמנת פטריות

63 המבורגר טקסני מומלץ 
250 גר’ טחון מאנטריקוט מובחר שנעשה במקום,

מוגש בלחמניה על מצע ירקות תוספת: ביצה 6 / גבינה 
6 / פטריות 6    אפשרות ללחמנייה ללא גלוטן

חזה עוף במרינדת שמן זית  63
נתחי חזה על הגריל בתיבול קייג’ן עדין

44 צ’ילי קון קרנה  
תבשיל קדירה מקסיקני חריף משעועית אדומה,
בשר טחון ועגבניות מרוסקות. מוגש עם טורטיה

57 גולש הונגרי בסגנון דרוזי 

כנפיים בציפוי פריך ברוטב שמנת צ’ילי מתוק 600 גרם  44

פסטה בולונז ברוטב עגבניות ביתי  49 

פסטה פנה / ניוקי / רביולי גבינה )בתוספת 5 שקלים( 
40 רוטב עגבניות ביתי 
40 רוטב שמנת  
45 רוטב עגבניות שמנת )רוזה( 
45 רוטב שמנת פטריות 

45 רוטב שמנת בטטה מומלץ 

62 שווארמה טבעונית בליווי טחינה 

62 קציצות פטריות טבעוני בליווי טחינה 

חזה עוף טבעוני ברוטב ברביקיו בליווי טחינה  62



ריבת חלב - 39

סאנדיי פנקייק - 69גלידה - 49 חמאת בוטנים - 41

רוטב חלווה - 39

פירות יער - 39

קוקוס קלוי - 37מקורי - 32

תפוח עץ - 39  שוקולד חום מריר- 41בננה - 39 

מקופלת - 41שוקולד לבן -  41

דובדבנים - 37אננס - 37 

באווריה - 47מלבי - 47שוקולד נוטלה - 41 

אגוזים - 41

פנקייקים מלוחים

פנקייקים מתוקים

גבינה צהובה - 39גבינה בולגרית - 39 ביצים - 39

כדור גלידה
₪11

  

מנת קצפת
₪10

  

התוספת בתוך הפנקייק

טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל/י את המלצר(ללא גלוטן או אפשרות ללא גלוטן )נעשה בסביבת גלוטן(

מה משמעות השם ׳פנקייק׳ באנגלית? המקור מדבר 
על עוגה במחבת )PAN-CAKEׂ(, אנחנו דווקא בכיוון 

)FUN-CAKE( של עוגה כיפית



פנקייקים משוגעים כדור גלידה
₪11

  

מנת קצפת
₪10

  

אבוקדו - 39 גבינת שמנת - 39

נקניקיות - 49המבורגר - 49 טונה - 39

התוספת בתוך הפנקייק

טבעוני או אפשרות לטבעוני )שאל/י את המלצר(ללא גלוטן או אפשרות ללא גלוטן )נעשה בסביבת גלוטן(

פנקייקים מיוחדים

בולגרית פטריות - 44  תפוח בננה - 44 חמאת בוטנים נוטלה - 44 

חמאת בוטנים פ. יער - 44 בננהטלה - 44 חלווטלה - 44  פיצה - 44 

פנקייקים מגניבים

פבלובה - 48 כנאפה - 44 אלפחורס - 48 



אלכוהול

12 הפוך קטן 

הפוך גדול   14

8 אספרסו קצר / ארוך 

12 אספרסו כפול  

10 אמריקנו 

8 קפה שחור 

תה  8

נס קפה גדול  15

15 שוקו )חם / קר( 

10 קפה אילן 

14 קפה קר 

אפשרות לחלב סויה

משקאות חמים 12 קוקה קולה 

12 קוקה קולה זירו 

12 פפסי מקס / מירנדה / סבן אפ / סבן אפ דיאט 

12  FUZE tea

 12 נביעות + בטעמים עדינים 

13 פריגת סחוט תפוזים 

13 פריגת סחוט לימונים  

סיידר מוגז / צלול  14

ענבים / אשכוליות   10

מים מינרלים   10

9 סודה 

9  XL

15 למונענע גרוס 

בירה שחורה   13

32 קנקן לימונדה / תפוזים 

שתיה קרה

בירה מהחבית
25/20 קרלסברג 
22/17 טובורג אדום 

בירה מבקבוק
22 קרלסברג בקבוק 
22 טובורג בקבוק 
22 היינקן 
26 וינשטפן 
22 סטלה ארטואה 
22 בריזר 

וודקה
18/30 ואן גוך 
18/30 דאבל אספרסו 
18/30 ואן גוך אסאי 

וויסקי
20/35 ג׳וני ווקר בלאק לייבל  
20/35 שיבאס ריגל 12 שנה  
18/30 בושמילס  

יין
70 מרום גליל פיוז'ן, אדום 
70 מרום גליל פיוז'ן, לבן 
18 כוס יין אדום/לבן פיוז'ן 

17 סומרסבי- משקה תפוח אלכוהולי  

בסניפי הרשת ניתן לקיים אירועי חברה, ימי הולדת 
ומפגשים משפחתיים - בתיאום מראש


