
סלט אסייתי  עוף חם במרינדה )או טופו VEGAN( אטריות אורז, חסה, רוקט, כוסברה, קולורבי, 

 62 גזר, כרוב סגול, פלפל חריף, בוטנים, ברוטב אסייתי 

קיל ביל  סלמון צרוב / קוביית טופו צרובה VEGAN אבוקדו, קייל, לבבות חסה,צ’יה, מלפפון, 

 66 תפוח, ג’ינג’ר מוחמץ וגרעיני דלעת ברוטב יפני 

סלט קינואה / עם עוף או טופו  VEGAN  עשבי תיבול, עגבניה, מלפפון, חסה, בטטה, חמוציות, 

אגוזי מלך וטחינה גולמית  54/64 

סלט עדשים  שחורות ובורגול, סלק מבושל, עגבניה, כוסברה, חסה, בצל סגול, שקדים ופטה 

56      VEG  VEGAN   ברוטב עשבי תיבול והדרים

54   VEG  VEGAN  סלט שגית  סלק טרי, גזר, חסה, עגבניה, בצל סגול, פטה ואגוזים

 פתיחת שולחן  לחם מחמצת עם 3 ממרחים לבחירה / טונה / טחינה / פטה מתובלת /

אבוקדו  / סלט ביצים / מטיאס בשמנת חמוצה )ממרח נוסף בתוספת - 6(     34

26  VEGAN  סלסלת צ’יפס

30/40 נקניקיית בקר  עם פירה, מלפפון חמוץ וחרדל" 

36    VEGAN  פרחי כרובית בטמפורה פריכה  עם עגבניות קצוצות, פטרוזיליה וטחינה

59 פסטה עוף ופטריות  נתחי עוף ופטריות שמפיניון ברוטב רוזה, בזיליקום ופרמז'ן   

60  VEGAN קציצות טופו ובורגול  ברוטב עם קינואה ועדשים, ירקות אפויים וסלט ירוק

המבורגר טבעוני  מטופו ופטריות עם כרוב סגול מעושן, עגבניה, מלפפון חמוץ, חסה ובצל 

 58       VEGAN 

המבורגר בקר 200 גרם  בלחמניה עם חסה, עגבניה, מלפפון חמוץ ובצל סגול  62

תוספות להמבורגר  ביצת עין - 5 // צהובה - 4 // בייקון טלה - 8

62 שניצל  פירורי גריסיני מחזה עוף טרי בתוספת פירה או צ'יפס   

64 חזה עוף טרי  בעשבי תיבול ולימון, ירקות אפויים, קינואה ועדשים וסלט ירוק  

חזה עוף בתיבול פילדלפיה  עם אורז וסלט קצוץ  64

קציצות עוף, קוסקוס עבודת יד וירקות ברוטב עגבניות   64 

 48  VEGAN קוסקוס בעבודת יד ברוטב עגבניות וירקות

78 פילה סלמון טרי  עם אורז, ירקות אפויים וסלט ירוק 

סנדביץ׳ בוקר  חביתה עם פטריות/חביתת חלבון, טחינה, אבוקדו, מלפפון ועגבניה בלחם 

46  VEG שיפון, סלט ירוק

45  טוסט משולשים  מלחם קסטן לבן, צהובה, עגבניה ובזיליקום, סלט ירוק  

  VEG 4  - תוספות לטוסט פטה / ביצה קשה / טונה

52  VEGAN  פלאפל בורגול ושקשוקה  טחינה, חסה, בצל סגול, מלפפון חמוץ וחריף, סלט ירוק

סנדביץ׳ עוף פילדלפיה  אבוקדו, מיונז פימנטון, חסה, מלפפון, בצל סגול וצ’יפס  58

סנדביץ׳ שניצל  חזה עוף טרי בציפוי פירורי גריסיני, איולי עשבי תיבול, חסה, עגבניה, בצל סגול, 

58 מלפפון חמוץ וצ’יפס 

 Our gin
cocktails

משקאות חורף

מיץ כתום  תפוזים גזר וג’ינג’ר  20 

מיץ אדום  סלק, תפוח ירוק ונענע  20 

20 מיץ ירוק  קייל, פטרוזיליה, תפוח ירוק 

20 מיץ תפוזים לימון וג’ינג’ר 

15 מיץ תפוזים  /  מיץ גזר  /  תפוגזר 

בבקבוק אישיהמיצים הסחוטים שלנו

אספרסו / כפול  11/9  /  מקיאטו / כפול  11/9  /  הפוך / גדול   

16/13  /  הפוכיניו  10  /  אמריקנו  / קר  12  /  קפה קר 16  /   

שחור / נס קפה  11  /  תה עם נענע / לימון  11  /  שוקו חם / קר  12  

  VEGAN חלב  3%, 1%, סויה או שקדים

שתייה חמה

SP
EC
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L
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MATCHA  LATTE  תה ירוק חלוט ומוקצף  13 / 16

BEET  LATTE  חלב שקדים או סויה מוקצפים עם תמצית 

15 /12 סלק טרי )ללא קפאין( 

GOLDEN  LATTE  חליטה של כורכום, אגוז מוסקט, 

 15 /12 ג'ינג'ר וקינמון מוקצפים בחלב )ללא קפאין(   

קפה ילדים קטן ללא תשלום בייביצ'ינו 

משקאות קפה ללא קפה

וט 
סח

ן 
מו

לי

ג'ינג'ר ומיץ 

 power
shot ₪ 6 ניתן לקבל לחם ללא גלוטן

34

28

PURPLE  ביפיטר, לימון, סיגליות, מלפפון ונענע 

RED  סלואו ג'ין, קמפרי, תפוזים סחוט וטוניק

YELLOW  ביפיטר, מיץ אננס, סירופ קוקוס, אנגוסטורה 

ג'ין טוניק   תומס הנרי מפנק מוגש עם מלפפון

עסקיות א-ה 12:00-17:00 OPEN 24 / 7

22     VEGAN   צ'אי שקדים חם

תה גינג'ר לימון ודבש / תה הדרים תפוז, קינמון ודבש  16

סנגריה אדומה חמה  26 / 48

סיידר חם/אלכוהולי  16 / 24

קנקן חליטת תה בטעמים לימונית/לואיזה/מרווה/קמומיל  20

שוקו-לד שוקו משוקולד אמיתי  22

34    VEGAN מרק עדשים עשיר כמו שצריך

36  VEGAN  מרק כתומים  דלעת, בטטה, גזר, חלב קוקוס ולמון גראס

מרק צח  ציר עוף, אטריות, כיסונים  38 

38 מרק בצל וכרישה יין לבן ופרמז'ן 

56 מרק גולאש  בשר בקר בבישול ארוך, ירקות שורש, אורז וסחוג 

לחם וחמאה בתוספת 6 ש״ח

ביס וקפה  25/15

חביתה  //  טונה  //  אבוקדו //  צהובה

טרטין וקפה סנדביץ פתוח מוגש על לחם כוסמין   29/19

אבוקדו VEGAN  //  טונה חריפה  //  מטיאס ושמנת חמוצה  //  סלט ביצים  //  סלמון מעושן  

//  בייקון טלה וביצת עין )על לחם לבן( )תוספת ביצת עין / מקושקשת - 4(  

טוסטוני מולניק  צנימים, ירקות טריים עם חמאה ריבה וגבינת שמנת או אבוקדו, זיתים, 

34   VEGAN טחינה וקפה לבחירה

 SUPERBOWL  קערת אסאי עם בננה וחלב שקדים, גרנולה, גרעיני דלעת, קקאו, תותי גוג’י

38  VEGAN  וזרעי צ’יה

מוזלי  גרנולה ביתית, פירות טריים, יוגורט ודבש  38

הדייסה של ויסמן  שיבולת שועל בחלב שקדים, גרנולה, סילאן, זרעי צ’יה, פישתן ופירות טריים 

38  VEGAN

38  VEGAN  לחם שיפון, אבוקדו, בצל סגול, עגבניה, שמן זית ומלח ים  AVO BREAD

EGG AVO BREAD  לחם שיפון, אבוקדו, ביצה חצי קשה, גבינת פטה, בצל סגול, עגבניה, שמן 

 44 זית ומלח ים )מוגש עד 12:00, סופש עד 18:00( 

בוקר STREETS  שתי ביצים לבחירה, סלט ירקות, סלסלת לחמים, גבינת שמנת, סלט טונה, 

64 טחינה, פטה מתובלת, זיתים, קונפיטורה, קפה ומיץ סחוט 

תוספות לביצים: ירוקים - בצל ללא חיוב // פטריות / פטה / פופאי - 5  // נקניקית בקר / בייקון טלה - 8

בוקר דייגים דגים מלוחים ומעושנים, סלט ביצים ביתי, ירקות שוק,  שמנת חמוצה, לחמים, קפה 

ומיץ סחוט  65

 חדש סטריטס בנדיקט  ביצים עלומות, תרד בשמנת, סלמון מעושן/בייקון טלה, רוטב הולנדז,

סלט ירוק )מוגש עד 12:00, סופש עד 18:00(  54 

 שקשוקה  מעגבניות טריות, שתי ביצים, ירקות טריים, טחינה וסחוג 

52 תוספות  פטה - ללא תשלום // פטריות - 5 // נקניקיית בקר - 10 

שקשוקה טבעונית  מעגבניות טריות, מנגולד, טופו, לחם כוסמין, טחינה, סחוג ומלפפון 

46  VEGAN  חמוץ

מוגש כל היום  קפה לבחירה בכל גודל וכל סוג חלב )קפה קר בתוספת 5 ש"ח(

מוגש עד 12:00, סופש עד 18:00

סנדביצ׳ים

סלטים

אוכל

מתוקים

הקפה ומה שלידו

קערות בריאות

ארוחות בוקר

 עוגיה /צלחת עוגיות

4/15    VEGAN ריבה / שוקו נוגט / טחינה

בראוני גדול     18

בחושה גזר  22 

שמרים שוקולד  28

 28   VEGAN אצבע שוקולד עם נוגט קריספי

עוגת ביסקוויטים קלאסית  36

עוגת פאדג׳ חמה עם קצפת ללא גלוטן  38

34 עוגת גבינה אפויה  

פרוסה

ליד
הקפה

קינוח

עשויים ממרכיבים טבעיים וטרייםמרקים
 מוגש עם לחמניה, חמאה/טחינה
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משקאות קלים

200cc יין מבעבע   בקבוק אישי
פרוסקו טרוויזו, אקסטרא דריי     32

רוזה
VIN GRIS, סדרת בטא, ברקן, ישראל  32/108

רוזה בהיר וקליל, ארומות פירותיות מודגשות ומרקם חמאתי. יין מרגש.

יין לבן
 32/108 פרסקאטי סופיריורה, איטליה 

יין לבן יבש שמיוצר באזור רומא מענבים מקומיים. פירותי ונעים בבקבוק של פעם.

375cc בקבוקים קטנים   קצת יותר משתי כוסות
68  דלתון D, פומה בלאן, ישראל 

סובניון בלאן המיושן כ-3 חודשים כדי לקבל את הטעם המעושן, ומכאן שם היין - פומה.

וילה מריה, סובניון בלאן, מרלבורו, ניו זילנד  68

סובניון בלאן מחבל ארץ מרלבורו בעל ניחוחות טרופיים של פסיפלורה, גויאבה ואננס. 

 72 פאפנהיים, ריזלינג, צרפת )חצי יבש( 

אלזאס בצרפת הוא מקור הריזלינג והגיוורץ. זהו ריזלינג קלאסי, איכותי, מתקתק אבל לא מדי. 

כמו שריזלינג חצי יבש צריך להיות. 

92 שאבלי, דומיין דה מאלאנד, צרפת  

שאבלי הפך מזמן שם נרדף לשרדונה הטוב העולם. יקב דומיין דה מאלאנד נחשב כוכב עולה 

בשמי שאבלי. זהו שאבלי יבש וקלאסי.

יין אדום 
32/108 ריב שאק, פינוטאז׳-שיראז, דרא״פ    

בריב שאק מתחברים הפינוטאז׳, ענב המזוהה עם דרום אפריקה והשיראז ליצירת יין כייפי עם 

טעמי טבק פירות שחורים וארומות של קפה.

375cc בקבוקים קטנים   קצת יותר משתי כוסות
 68 דלתון D, קברנה סובניון, ישראל  

קברנה סובניון מהגליל העליון, מיושן 10 חודשים בחביות עץ שמעניקות לו גוף מלא. קברנה 

סובניון במלא מובן המילה, נגיש מאוד. 

68 ויתקין, מסע ישראלי, ישראל 

בלנד של סירה, קברנה פרנק וקריניאן. יקב ויתקין הוא מהמעניינים בישראל בעיקר בשל עיסוקו 

בזני ענבים מיוחדים. זהו בלנד שיוצר יין רך וקליל לשתיה. מומלץ מאוד. 

68 קיאנטי, לאונרדו, איטליה 

יין קל לשתיה בעל גוף בינוני, נחשב לקיאנטי הטוב בארץ ברמת מחיר זו.

אלאמוס, מאלבק, ארגנטינה  68

היין מורכב מ-100% הזן הפופולארי מארגנטינה מוגש כאן לאחר שיושן במשך 10 חודשים בחביות 

עץ אלון. פירותי ונעים לשתיה.

86 ריוחה, ויניה אלברדי רזרבה, ספרד 

ריוחה מסורתית המיוצרת אך ורק מהזנים המקומיים. מיושנת זמן רב בחבית. יין פשוט אדיר! 

בירה מהחבית
25/30 גולדסטאר  חצי/שליש 

מיוצרת משנות ה-50 והיא הבירה הישראלית הראשונה שנמזגה מהחבית. שם הבירה וסמלה, 

כוכב בעל שישה קודקודים, מקורם בסמלם של גילדת יצרני הבירה בימי הביניים. גולדסטאר היא 

בירת לאגר כהה עם 4.9 אחוזי אלכוהול והיא הנמכרת ביותר בישראל.

 27 / 32 מכבי חזקה 7.9  חצי/שליש 

זוהי אותה בירת מכבי המוכרת שזוכה לעדנה מחודשת בעת האחרונה, בגרסא מחוזקת שאינה 

פוגמת בתכונתיה הבסיסיות: לאגר נעים וקל לשתיה. 

בירות בבקבוק
27     UNFILTERED גולדסטאר

אותה הגולדסאר האהובה מעט מעוננת וחזקה יותר בטעמים וניחוחות כיוון שאינה עוברת את 

תהליך הסינון הסופי לפני הביקבוק. מאופיינת בתחושה סמיכה וטעם פירותי חזק.  

 29 היינקן    

בירת לאגר בהירה, מהנמכרות בעולם שנוסחתה לא עברה שינוי מעל 150 שנה. עם 5% אלכוהול, 

היינקן היא נותנת החסות הרשמית של ליגת אירופה לאלופות ושל הקיץ הישראלי.

 33 פאולנר 

בירת חיטה מעוננת המיוצרת בגרמניה מתחילת המאה ה-17. מרעננת, זהובה, לא מסוננת עם 

עוצמה של 5.5% אלכוהול. בירה מוצלחת לדגום בירת חיטה וכמובן פייבוריטית ע"י אוהבי הז'אנר.

34 קורונה 

הלאגר האהובה ממקסיקו שהפכה למרענן הרישמי של גולשי קליפורניה והספונסרית של סבב 

אליפות העולם בגלישה. בירה קלילה ונגישה.   

31 מלכה אדמונית 

בירת אייל בהירה אנגלית קלאסית עם טעמים חזקים של שעורה וצבע אדום עמוק.

זוהי ללא ספק אחת מהבירות הייחודיות המיוצרות בארץ. 

31 נגב אואזיס 

בירה בסגנון בלונד אייל שמיוצרת ע”י מבשלת הבוטיק המוערכת מהדרום. זורמת קלילה ועשירה.  

₪10בהזמנת בירה צ'ייסר ג'יימסון, אבסולוט או ערק

יינותבירות

 //38 הנדריקס   /  28 היימנס    / מילק אנד האני 34    /  24 ביפיאיטר    /  gin   // / סטולי קריסטל 34  סטולי 29   / / אבסולוט 24   VODKA

34 ריפוסדו  מילגרו   /  42 אנייחו  אביון   /  24 גולד  אולמקה   /  T E Q U I L A  //  32 ג'רי  סיילור   /  29 נגריטה   /  29 קלאב  האוואנה   /  R U M 

1800 אנייחו IRISH / WHISKEY // 70 - ג'יימסון 26 / טולמור דיו  SCOTCH  // 34 - באלנטיינס 32 / גראנטס 32/ ג'וני שחור MALT /44 -  גלן פידיך 12 – 48 

 / APERIT IF  DEGIST IF / 34  26 / פרנו METAXA ערק  18 / אוזו / A N I S // 44 ג'ים בים לבן 32 /  ג'ק דניאלס - AMERICAN  / 58 - 15 גלן פידיך /

L /   בייליס  34 //  IQUEUR C /רמי מרטן  VS // 52  הנסי 44 //  o gnac //  VSOP // 34 מרטיני ביאנקו / רוסו / יבש 22 / קמפרי  28  /  פרנה ברנקה

EXTRAS / תוספת שתיה קלה 5  

13  7up / תה קר מחליטה טבעית כוס/קנקן זוגי 26/16   /  מים מינרלים 11  /  כוס סודה 10  /  פרייה  26/12  /  פפסי /מקס

לימונדה 13  /  בירה נשר 13  /  טוניק   14


