סלט

סלט פנזנלה מלפפון ,עגבניה ,קולרבי ,פלפל אדום ,פלפל צהוב ,זוקיני ,בצל סגול ,זיתים

בקר עסיסית ,פרמזן מגורד מלמעלה

שחורים ,אורגנו ,פטרוזילה ,לחם קלוי ,מוצרלה בוינגרט שמן זית וחומץ בן יין

VEG VEGAN

56

קפרזה זוקיני מוצרלה ,זוקיני צלוי על הפלנצ'ה ,בזיליקום ,תערובת שקדים קלויים ואורגנו

בוינגרט חומץ בן יין ,דבש ושמן זית VEG VEGAN

פסטה

סאנדיי גרייבי ]"החבר'ה הטובים״] פסטה ריגטוני חריפה על בסיס רוטב עגבניות חריף ונקניקיית
66

הרוזה של נאקי תומפסון ריגטוני ,רוטב רוזה על בסיס שמנת ועגבניות עם חזה אווז ,בזיליקום

ופרמזן VEG

52/62

42

לינגוויני שרימפס ותרד פסטה ארוכה עטופה ברוטב שמנת תרד עם בזיליקום ושרימפס 72

הקיסר של ג'רזי חסה אייסברג עם רוטב גורגונזולה דולצ'ה .טעמי הגבינה מאד עדינים וניתן

ג'רזי שור ריגטוני ,ברוטב עגבניות ,בזיליקום ,שמן זית ,קרעים של דג ופטרוזיליה קצוצה 68

38/46

מהחממה של כרמלה לינגוויני ,רוטב פסטו ,שאטה (צ'ילי גרוס) ,אורגנו ,פטריות ,ברוקולי

לקבל את הסלט עם בייקון או בלי VEG

סנדוויץ

וארטישוק VEGAN

58

קנלוני גלילי פסטה ממולאים בתערובת גבינות ,תרד ובזיליקום ואפויים בתנור עם רוטב עגבניות

מופאלטה של קורנדביף ואווז לחמנית מחמצת קלויה ,ממרח פלפלים ,אורגנו ושום חריף,

קורנדביף ,נקניק אווז ,פרוסות זוקיני נא ,מוצרלה ,בצל סגול,עלי בזיליקום

38/56

סנדביץ' קפרזה לחמנית מחמצת ,פסטו בזיליקום ושקדים עם פרמזן ,גבינת מוצרלה טרייה,

עגבנייה ,פרוסות זוקיני נא ,עלי בזיליקום טרי VEG VEGAN

VEG

38/66

48

!salute

בהזמנת מנת ניו ג׳רזי
סן פלגרינו  750מ״ל  16ש״ח  /סן פלגרינו לימון/תפוז  8ש״ח  /פרייה  8ש״ח

הספיישלים של ג׳רזי

זוקטיני פילה דג פסטה עשויה זוקיני ,בפסטו עם פילה דג לבן צרוב על הפלנצ'ה

72

צ'יקן פרמזן שניצל עוף ,רוטב עגבניות ,בזיליקום ,מוצרלה ואורגנו בליווי פירה

68

טירמיסו עם שוט אספרסו מעליו

32

מוס שוקולד

32

כוס יין אדום/לבן  18ש״ח  /בקבוק בירה מורטי  18ש״ח  /בקבוק יין פינו גריג׳יו/קיאנטי  68ש״ח

עסקיות א-ה 12:00-16:00
משקה לבחירה :סן פלגרינו לימון/תפוז ,סודה ,לימונדה ,תה קר

מהוויטרינה

המחיר הוא עם ובלי קפה

הקלאסיקות של הסטריטס

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

פלוט קפרזה זוקיני  /אמנטל וסלמי

19/29

לחמניית ביס סלט טונה  /חביתה  /פטה  /אבוקדו

15/25

אגוזי מלך וטחינה גולמית

לחמניית חלה סלמון מעושן  /חביתה  /אבוקדו

21/31

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

25

קפה מאפה

54/64
54

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

עוגיות טחינה ,ריבה ,ריבוע שוקולד ,כדור תמרים VEGAN

4

ברוטב עשבי תיבול והדרים VEG VEGAN

עוגיית אלפחורס גדולה

8

סנדביץ׳ פלאפל בורגול ושקשוקה טחינה ,לימון כבוש ,חסה ,מלפפון חמוץ וחריף ,מוגש עם

56

בראוני גדול

18

סלט ירוק VEGAN

עוגייה גדולה גרנולה  /שוקולד צ'יפס

14

סנדביץ׳ חזה עוף פילדלפיה אבוקדו ,מיונז ,חסה ,מלפפון ,בצל סגול ,מוגש עם סלט ירוק 58

פרוסה של עוגת גזר

18

סנדביץ׳ שניצל איולי עשבי תיבול ,חסה ,עגבניה ,בצל סגול ,מלפפון חמוץ ,מוגש עם סלט

פרוסת שמרים שוקולד

24

ירוק

58

פרחי כרובית בטמפורה פריכה עם עגבניות קצוצות ,פטרוזיליה וטחינה VEGAN
קציצות טופו ובורגול ברוטב עגבניות עם קינואה ועדשים ,ירקות ירוקים VEGAN

36
60

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

62

חזה עוף בתיבול פילדלפיה עם פירה וסלט ירוק

64

ארוחת בוקר

מוגשת עד  12סופ״ש עד 14

ביצים לבחירה/חביתת חומוס  VEGANסלסלת לחמים ,ממרחים ,קפה ומיץ סחוט לבחירה 64
תוספות אווז/נקנקיית בקר  // 12ירוקים  ,4פטריות 6

ניתן לקבל לחם ללא גלוטן

36 Our gin
36 cocktails

 PURPLEביפיטר ,לימון ,סיגליות ,מלפפון ונענע
 REDסלואו ג'ין ,קמפרי ,תפוזים סחוט וטוניק

ילדים

52

שניצלונים וצ׳יפס

34

פסטה שמנת/רוזה/עגבניות

26

מקושקשת  -לחם  -ירקות

32

בייביצ׳ינו קפה ילדים (ללא חיוב)

יינות

בירות
בירה מהחבית

יינות מזיגה בכוס

יין מבעבע
25/29

גולדסטאר חצי/שליש

בקבוק אישי 200cc
32

פרוסקו יבש בבקבוק אישי משמח ,חגיגה לחובבי הבועות

יין אדום

בירות בבקבוק

קיאנטי לאונרדו ,היישר מעיר הולדתו של לאונדרו דה וינצ'י -סאלוט!

היינקן

28

פאולנר

32

יין לבן

רד סטרייפ

30

פינו גריג'יו ידידותי ומשמח מיקב אלגריני המוערך

מלכה אדמונית

30

מכבי 7.9

30

מונטי

28

alcohol

//

 /אבסולוט  / 24סטולי  / 29בלוגה // 42

RUM

 1800אנייחו // 70
- MALT /44

ג'ק דניאלס // 44

לה סגרטה של יקב פלנטה מסיציליה ,מיוחד מעניין מומלץ

52

פרסקאטי יין לבן יבש ומשמח ואזור רומא ,צורת הבקבוק אומרת הכל

48

וילה אנטינורי פריך ונקי ,מצויין עם פסטות ודגים

52

TEQUILA

 - IRISH /ג'יימסון  / 26טולמור דיו

גלן פידיך  / 48 – 12גלן פידיך / 58 - 15

ANIS

סנטה כריסטינה יין מטוסקנה ,פירותי רענן וכיפי

48

 /ביפיאיטר  / 24ביפיאיטר פינק  / 26פלימות׳  / 32היימנס  / 28הנדריקס 38

 /האוואנה קלאב  / 29נגריטה  / 29סיילור ג'רי // 32

WHISKEY

 /ערק

מספיק ל 2-כוסות .מתומחר הרבה מתחת לאיכות היין .מומלץ

יין לבן

10
gin

 /אולמקה גולד / 24

// 34

אלטוס / 32

מילגרו ריפוסדו 34

 - SCOTCHבאלנטיינס  / 32גראנטס  /32ג'וני שחור

גלן ליוט  - AMERICAN / 52 - 12ג'ים בים לבן  / 32מייקרס מארק 38

 / 18אוזו מיני  / 26פרנו / 34

APERITIF DEGISTIF

קמפרי  / 28ייגרמייסטר  / 32פרנה ברנקה  V S O P // 34רמי מרטן V S // 52

 /מרטיני ביאנקו  /רוסו  /יבש / 22

הנסי // 44

EXTRAS

 /תוספת שתיה קלה 5

המיצים הסחוטים שלנו

משקאות קפה ללא קפה

SPECIAL
Lattes

 MATCHA LATTEתה ירוק חלוט ומוקצף

32/120

יין אדום

₪

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

VODKA

חצאי בקבוקים

32/120

20 / 15

מיץ כתום תפוזים גזר וג’ינג’ר  / 20מיץ אדום סלק ,תפוח ירוק ונענע  / 20מיץ ירוק קייל,

 BEET LATTEחלב שקדים או סויה מוקצפים עם תמצית סלק טרי

פטרוזיליה ,תפוח ירוק  / 20מיץ תפוזים לימון וג’ינג’ר  / 20מיץ תפוזים  /מיץ גזר  /תפוגזר 15

(ללא קפאין)

15 /12

 GOLDEN LATTEחליטה של כורכום ,אגוז מוסקט ,ג'ינג'ר וקינמון מוקצפים
בחלב (ללא קפאין)
בייביצ'ינו

15 /12
קפה ילדים קטן ללא תשלום

משקאות קלים
סן פלגרינו גדול  / 28סן פלגרינו תפוז  / 12סן מפלגרינו לימון  / 12פרייה / 12
כוס סודה  / 10תה קר מחליטה טבעית כוס/קנקן זוגי  / 26/16פפסי  /מקס 13 7up /
לימונדה  / 13בירה נשר  / 13טוניק 14

שתייה חמה
חלב  ,1% ,3%שיבולת שועל ,דל לקטוז ,סויה או שקדים

משקאות קיץ

אספרסו  /כפול  / 11/9מקיאטו  /כפול  / 11/9הפוך  /גדול  / 16/13הפוכיניו / 10

גרניטה  / 18צ'אי שקדים קר  / 22לימונדה ברד ורודה כוס  /קנקן  / 26/ֿֿ16דקירי לימון קפוא

אמריקנו  /קר  / 12קפה קר  / 16שחור  /נס קפה  / 11תה עם נענע  /לימון  / 11תה

כוס  /קנקן  / 26/48ערק לימון קפוא כוס  /קנקן  / 26/48סנגריה לבנה כוס  /קנקן 26/48

ג'ינג'ר לימון ודבש  / 16שוקו חם  /קר  / 12קנקן חליטת תה חמה בטעמים :לימונית  /לואיזה

תה קר כוס  /קנקן 16/28

 /מרווה  /קמומיל 18

