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ללא גלוטן

MMM... CHOCOLATE

THE SHARING EXPERIENCESWEET ICONS
מילקי מקס עוגיות

קרם טראפל שוקולד חלב, שברי שוקולד לבן, שברי עוגיות אוראו עם נוגט, 
קצפת עם כדורי וופל שוקולד קראנצ'י ורוטב טופי ששופכים מעל

מילקי פאדג' בראוניז
קרם טראפל שוקולד חלב, שברי שוקולד לבן, קוביות פאדג' בראוניז, 

קצפת עם מיקס שקדים, כדורי וופל שוקולד קראנצ'י ושוקולד חם ששופכים מעל

קראק פאי
פאי חם עם קרם טופי חמאתי בקראסט עוגיות, גלידת וניל וקרמבל שוקולד לבן 

מאנצ'י
שכבות של קראנצ' שקדים, קרם חמאת בוטנים, טופי וגנאש שוקולד מריר 

עטופים בקראסט שוקולד חלב. 
מוגש עם כדור גלידת שוקולד חלב, קצפת ושוקולד חם ששופכים מעל 

MAX FAVORITE WAFFLES

CRÊPE BRULÊE

CLASSICS WITH A TWIST

MAX I-SCREAM

וופל בננה ספליט
וופלים עם בננות מקורמלות, קצפת, גלידת קרם וניל, כדורי וופל שוקולד 

קראנצ'י ושוקולד חם ששופכים מעל

בפלה
וופלים עם קצפת ושברי פקאן סיני, 2 כדורי גלידת שוקולד 

חלב/לבן/מריר/וניל, בננות בטופי ושוקולד חם ששופכים מעל

וופל שוקולד צ'יפס ונוגט
וופלים עם נוגט, שברי שוקולד חלב ולבן נמסים, גלידת וניל

ושוקולד חם ששופכים מעל 

 WAFFLE CELEBRATION
חגיגה של שלושה וופלים בלגיים:

וופל בננה ספליט וקצפת, וופל שוקולד צ'יפס ונוגט
ובפלה עם קצפת וכדור גלידה לבחירה חלב/לבן/מריר/וניל

מוגשים עם כדורי וופל שוקולד קראנצ'י ושוקולד חם ששופכים מעל 

NEW  קרפ פאדג' בואנו
שוקולד לבן וחלב נמס, פאדג' שוקולד נמס, גלידת וניל

ושוקולד חם ששופכים מעל 

NEW  קרפ אוריאו נמס
שוקולד לבן וחלב נמס, עוגיות אוריאו, נוגט, גלידת וניל 

ושוקולד חם ששופכים מעל 
קרפ בננה נוגט

שוקולד חלב נמס, קרם נוגט, בננות טריות, גלידת וניל
ושוקולד חם ששופכים מעל 

קרפ קראמבל מסקרפונה ושוקולד לבן
שוקולד לבן נמס, קראמבל עוגיות, קרם מסקרפונה, גלידת וניל

ושוקולד חם ששופכים מעל 

קרפ מרשמלו
שוקולד לבן נמס, מרשמלו צלוי, גלידת וניל, דובוני גומי

ושוקולד חם ששופכים מעל

קרפ לוטוס
שוקולד לבן נמס, קרם עוגיות לוטוס, קראמבל עוגיות, גלידת וניל

ושוקולד חם ששופכים מעל

 

סופלה שוקולד של מקס
גלידת וניל, שייקר שוקולד חם, שוט שוקולד קר 

     ניתן להזמין את המנה גם ללא גלוטן

עוגת גבינה של ניו יורק
שייקר שוקולד חם ושוט שוקולד קר 

פנקייקס
פנקייקים חמים, שברי שוקולד חלב ולבן נמסים ושוקולד חם ששופכים מעל 

פיצה שוקולד
בצק שמרים חם עם שברי שוקולד חלב ולבן נמסים ושברי פקאן

חצי פיצה  29/פיצה שלמה  49
תוספת מרשמלו נמס/בננה טרייה/נוגט/חלבה  6/3

אוסף של שישה פרלינים
עם מילוי נוגט, גנאש וטראפל לבחירה משולחן הפרלינים 

פאדג' קוקי מקס
עוגיית פאדג' שוקולד חמה וענקית, מוגשת עם שלושה כדורי גלידה לבחירה: 

וניל/חלב/לבן/מריר, קצפת עם כדורי וופל שוקולד קראנצ'י 
ושוקולד חם ששופכים מעל 

טורינו
גלידת שוקולד חלב באמבט שוקולד חם, כדורי וופל שוקולד קראנצ'י,

מיקס שקדים, קוביות בראוניז, קצפת ומקל פרלינה נוגט 

בלאגן של שוקולד
אמבט שוקולד חם עם חתיכות של עוגת פאדג', כדור גלידה שוקולד

לבחירה חלב/לבן/מריר/וניל, בננות טריות, שברי פקאן, כדורי וופל שוקולד
קראנצ'י מכוסים בהר של קצפת וסוכריות צבעוניות 

אישי  49 / זוגי  69 / מסיבה  99

הלו ארטיק
שני ארטיקים על מקל העשויים מגלידת שמנת לבחירה: 

שוקולד חלב/וניל מוגשים עם קערת שוקולד חם לטבילה, 
שברי שוקולד חלב/כדורי וופל שוקולד קראנצ'י/שברי פקאן 

VEGAN SWEETS

SHARING
מנת טעימות זוגית הכוללת וופל בננה ספליט וקצפת, מיני סופלה שוקולד, 

מיני קרפ שוקולד ונוגט, מיני מילקי מקס עוגיות, כדור גלידה לבחירה, 
פונדו עם דיפ של שוקולד חלב/לבן/מריר, גריל מרשמלו, נשיקות מרנג, 

פירות טריים ושוקולד חם ששופכים מעל     

ULTIMATE CHOCOLATE FONDUE
גריל מרשמלו, פירות טריים, נשיקות מרנג, מיני מאפינס, קוביות וופל בלגי

ושלושה דיפים של שוקולד טהור חלב/לבן/מריר

WAFFLE CELEBRATION
חגיגה של שלושה וופלים בלגיים:

וופל בננה ספליט וקצפת, וופל שוקולד צ'יפס ונוגט
ובפלה עם קצפת וכדור גלידה לבחירה חלב/לבן/מריר/וניל

מוגשים עם כדורי וופל שוקולד קראנצ'י ושוקולד חם ששופכים מעל
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NEW  במבה נוגט
חמאת בוטנים, נוגט, בייגלה, גלידה וניל של מקס וקצפת  34

NEW צ'יאפס
פירות יער, גנאש שוקולד לבן, קרם גבינה, קרם קוקוס  34

NEW ג'אווה
בננה, טחינה, תמר, סילאן, פקאן סיני, חלב סויה  34

DRINK ME

CHOCTAILS & MILKSHAKES

SUMMER SHAKES

HOT CHOCOLATE
שוקולטה איטלקית

שוקולד מרוכז עם קרם וניל מוגש בשלושה טעמים: חלב, לבן, מריר 

OREO® שוקולטה
שוקולד חלב/לבן עם עוגיות אוראו, גנאש שוקולד לבן וקרם וניל

צ׳אי שוקולד 
שוקולד חלב/לבן עם חליטה של צ׳אי תבלינים הודי 

מוקה
שילוב של קפוצ׳ינו ושוקולד מוגש בשלושה טעמים: חלב/לבן/מריר 

CRIOLLO - שוקולה מריר
טעם של שוקולד עמוק וארומטי   

VENEZUELAN - שוקולה חלב
טעם מלא של חלב וניל       

TRINIDAD - שוקולה לבן
ארומה עדינה של וניל במרקם קרמי רך     

שוקולה מרשמלו
שוקולד מוקצף עם מיני מרשמלו נמסים מוגש בשלושה טעמים: חלב/לבן/מריר

שוקולה קצפת שוויצרי
שוקולד חלב/לבן/מריר עם קצפת אוורירית מעל

המילקשייקים הקלאסיים של מקס
מילקשייק לוטוס

קרם עוגיות לוטוס וגלידת וניל של מקס

מילקשייק ניו יורקי
גנאש שוקולד טהור, שברי שוקולד, גלידה של מקס לבחירה: 

וניל/חלב/לבן/מריר וקצפת 

מילקשייק ברזילאי
גנאש שוקולד טהור, גלידת וניל של מקס, שוט אספרסו וקצפת 

מילקשייק צרפתי
גנאש שוקולד טהור, גלידת וניל של מקס, קרמל, מלח ים וקצפת 

מילקשייק בלגי
גנאש שוקולד טהור, גלידת וניל של מקס, אגוזי לוז וקצפת

 

HOT & COLD DRINKS

COLD DRINKSSPECIALS HOT DRINKS

קפוצ׳ינו 

אספרסו 

מקיאטו 

אמריקנו 

לטה 

תה 

גרניטה צהובה
לימון, נענע

סמוזי כתום
מנגו, יוגורט, דבש, קינמון 

לטה זהב
פסיפלורה, יוגורט, קליפת תפוז 

מולטישייק
ספירולינה, בננות, פסיפלורה

ותפוזים

אייס קפה 

מים מינרלים 

משקאות קלים 

מבחר בירות ויינות
שאלו את המלצר/ית

אפוגטו
כדור גלידה וניל מוגש בתוך שוט אספרסו  

שוקולטו
כדור גלידה וניל מוגש בתוך שוט שוקולד חם 

חליטות תה צמחים 
שאלו את המלצר/ית 

סיידר חם 
סיידר תפוחים, קינמון ויין משכר חושים 

תוספת יין  6 ש“ח  

COCKTAILS
קוקטיילים חמים

מריניאן
קוקטייל חם של טראפל שוקולד חלב, אייריש קרים, שוט אספרסו וקינמון 

טרינידד
קוקטייל חם של טראפל שוקולד חלב, אמרטו וליקר קפה 

קוקטיילים קפואים
CHOCOLATE MARTINI

גנאש שוקולד חלב, ליקר קקאו, וודקה וניל 

STRAWBERRY DREAM
גנאש שוקולד לבן, תותים, וודקה, יוגורט, קצפת, וופל בלגי 

ושוקלד לבן חם

DULCE DE LECHE
גנאש שוקולד חלב ולבן, טופי, אייריש קרים, רום, קצפת, וופל בלגי 

ושוקלד חלב חם 

GOING BANANAS
גנאש שוקולד חלב ומריר, וודקה קרמל, אייריש קרים, קצפת, 

בננות בטופי ושברי פקאן 
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סמוזי תותים ושוקולד לבן
גנאש שוקולד לבן, יוגורט, תותים 

קוקישייק
גנאש שוקולד לבן, עוגיות, פקאן סיני 

לטה בננה ספליט וקרם שוקולד
גנאש שוקולד חלב/לבן עם בננות 

מקס אייס קפה
קפה ברד עם גנאש שוקולד חלב 

שייקים של שוקולד קפוא

33

33

33

29

34

34

34

34

34

19

19

24

19

16/13

12/10

12/10

12

16

12


