
TAKE OUT

SUMMER SHAKES

ULTIMATE  DESSERT  BOX

DRINK ME

גרניטה צהובה 
שתיה קלה
אייס קפה

תוספת פקאן 4 ₪
קפה קר

  

שמרים שוקולד של מקס 
שתי עוגות שמרים שוקולד עם פונדו שוקולד חלב בצד 

וופל בלגי
שלישיית וופלים מוגשים עם נוגט ושברי שוקולד לבן וחלב 

מעל, מוגשות עם גלידת וניל ופונדו שוקולד חלב   

מקס קוקיז
שש עוגיות פיור שוקולד, אוריאו ושוקולד צ‘יפס

(2 מכל סוג) מוגשות עם גלידת וניל ופונדו שוקולד חלב  

שלישיית סופלה שוקולד
שלוש יחידות סופלה בטעמים קינדר בואנו, לוטוס,

אגוזי לוז, מוגשות עם גלידת וניל ופונדו שוקולד חלב

שלישיית מילקי מקס
שלישיית מילקי בטעמים אוראו, בנופי ולוטוס, 

מוגשים עם צנצנת שברי חלב וצנצנת כדורי וופל

NEW  הקרפים של מקס
קרפ אוראו נמס עם שוקולד לבן וחלב, עוגיות אוראו ונוגט 

וקרפ פאדג' בואנו נמס עם שוקולד לבן וחלב ופאדג‘ שוקולד, 
מוגשים עם גלידת וניל ופונדו שוקולד חלב 

לוטוס 
קרם עוגיות לוטוס וגלידת וניל של מקס

ניו יורק
גנאש שוקולד טהור, שברי שוקולד, גלידה של מקס

לבחירה: וניל/חלב/לבן/מריר וקצפת

ברזילאי
גנאש שוקולד טהור, גלידת וניל של מקס, 

שוט אספרסו וקצפת

צרפתי
גנאש שוקולד טהור, גלידת וניל של מקס, קרמל, 

מלח ים וקצפת

בלגי
גנאש שוקולד טהור, גלידת וניל של מקס, 

אגוזי לוז וקצפת
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סמוזי תותים ושוקולד לבן
גנאש שוקולד לבן, יוגורט, תותים

סמוזי כתום
מנגו, יוגורט, דבש, קינמון

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

מולטישיק טבעוני
ספירולינה, בננות, פסיפלורה ותפוזים

MAX'S SHAKES

קראק פאי 
שתי יחידות פאי חמאתי בקראסט עוגיות, 
מוגשות עם גלידת וניל ופונדו שוקולד לבן  

שוקולטה איטלקית
ליטר שוקולטה חמה וסמיכה (חלב/מריר) 

מוגשת עם צנצנת כדורי וופל בצד וכוסות שתייה חמה
שייק צרפתי

ליטר שלם של מילקשייק גנאש שוקולד חלב,
גלידת וניל, קרמל ומלח ים, מוגש עם צנצנת קצפת בצד וכוסות

שייק בלגי
ליטר שלם של מילקשייק גנאש שוקולד חלב,

גלידת וניל ואגוזי לוז, מוגש עם צנצנת קצפת בצד וכוסות
NEW  שייק במבה נוגט

ליטר שלם של שייק חמאת בוטנים, נוגט, בייגלה
וגלידת וניל של מקס, מוגש עם צנצנת קצפת בצד וכוסות  

סמוזי תותים ושוקולד לבן
ליטר שלם של שייק גנאש שוקולד לבן, יוגורט, תותים, 

מוגש עם צנצנת קצפת בצד וכוסות 

קוקישייק
ליטר שלם של שייק גנאש שוקולד לבן, עוגיות, פקאן סיני,

מוגש עם צנצנת קצפת בצד וכוסות  
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NEW  במבה נוגט
חמאת בוטנים, נוגט, בייגלה, גלידת וניל של מקס וקצפת  34

NEW צ'יאפס
פירות יער, גלידת וניל של מקס, קרם גבינה וקרם קוקוס  34

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

קפוצ‘ינו  
אספרסו 

אמריקנו  
שוקולה -  חלב/לבן/מריר  

(תוספות של אוראו/מרשמלו 3 ₪)
שוקולטה איטלקית - חלב/לבן/מריר 

הקינוחים שלנו מגיעים באריזת מתנה


