מהוויטרינה

המחיר הוא עם ובלי קפה

סנדביצ׳ים

ניתן לקבל לחם ללא גלוטן

פלוט קפרזה זוקיני  /אמנטל וסלמי

19/29

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

לחמניית ביס סלט טונה  /חביתה  /פטה  /אבוקדו

15/25

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

לחמניית חלה סלמון מעושן  /חביתה  /אבוקדו

21/31

38/56

ירוק

קפה מאפה

25

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

עוגת ביסקוויטים קלאסית

36

שיפון ,סלט ירוק VEG

עוגת גבינה אפויה

36

טוסט קפרזה בלחמניית מחמצת ,פסטו ,ושקדים ,מוצרלה ,עגבניה ,פרוסות זוקיני ועלי

48

בזיליקום עם סלט ירוק VEG

עוגיות טחינה ,ריבה ,ריבוע שוקולד ,כדור תמרים VEGAN
בראוני גדול  // 18עוגייה גדולה שוקולד ציפס  / VEGAN 15גרנולה 15

תוספות לטוסט פטה  /ביצה קשה  /טונה VEG 4 -

פרוסה של עוגת גזר  // 22פרוסת שמרים שוקולד 24

פלאפל בורגול ושקשוקה טחינה ,חסה ,בצל סגול ,מלפפון חמוץ וחריף ,סלט ירוק 56 VEGAN

4

48

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

בוקר בסטריטס

58

סנדביץ׳ שניצל חזה עוף טרי בציפוי פירורי לחם ,איולי עשבי תיבול ,חסה ,עגבניה ,בצל סגול,
מוגשת עד  18גם סופ״ש
19/29

טארטינים אבוקדו  /סלמון וגבינת שמנת /סלט טונה /קפרזה
מוזלי גרנולה ביתית ,פירות טריים ,יוגורט ודבש

39

שקשוקה מעגבניות ופלפלים 2 ,ביצים ,פרנה ,צלחת ירקות טריים ,טחינה וסחוג

55

58

מלפפון חמוץ וצ’יפס

סלטים

לחם וחמאה בתוספת  6ש״ח

תוספות פטה  -ללא תשלום  //פטריות 5 -

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

שקשוקה טבעונית מעגבניות ,פלפלים ומנגולד עם טופו ,צלחת ירקות ,פרנה ,טחינה

בוינגרט חומץ בן יין ,דבש ושמן זית VEG VEGAN
קיל ביל סלמון צרוב (או קוביית טופו צרובה  )VEGANאבוקדו ,קייל ,לבבות חסה,צ’יה ,מלפפון,

42

52

וסחוג

בוקר  STREETSחדש ביצים לבחירה ,סלט פנצנלה ,סלט טונה ,טחינה ,גבינת שמנת ,פסטו,
69

גאודה ,מיני קערת בריאות ,לחמים ,קפה ומיץ טבעי

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

68

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

תוספות לביצים :עשבי תיבול  /בצל ללא חיוב ,פטריות  /גבינת פטה  5ש"ח

אגוזי מלך וטחינה גולמית

בוקר  STREETSמשודרג ביצים לבחירה ,סלט פנצנלה ,סלמון מעושן ,גבינת עיזים ,סלט טונה,

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

84

טחינה ,גבינת שמנת ,פסטו ,מיני קערת בריאות ,לחמים ,קפה ומיץ טבעי

בוקר  2 POWER COUPLEמנות ביצים לבחירה ,סלט פנצנלה ,סלט קינואה בצבעים ,סלמון
מעושן ,גבינת עיזים ,סלט טונה ,טחינה ,גבינת שמנת ,פסטו ,מיני קערות בריאות ,לחמים,
פעמיים קפה ומיץ טבעי
AVO BREAD

134

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

42

 EGG AVO BREADלחם שיפון ,אבוקדו ,מקושקשת או ביצה קשה ,גבינת פטה ,בצל סגול ,עגבניה,
48

שמן זית ומלח ים

ניתן לקבל לחם ללא גלוטן

56/66

ברוטב עשבי תיבול והדרים VEG VEGAN
סלט שגית סלק טרי ,גזר ,חסה ,עגבניה ,בצל סגול ,פטה ואגוזים VEG VEGAN
שחורים ,אורגנו ,פטרוזילה ,לחם קלוי ,מוצרלה בוינגרט שמן זית וחומץ בן יין

VEG VEGAN

56

אוכל

 POWER SHOTג׳ינג׳ר ולימון

צאי שקדים חם בקנקן

22

כתום תפוזים גזר וג’ינג’ר

20

סנגרייה חמה

28

אדום סלק ,תפוח ירוק ונענע

20

תה הדרים תפוזים קינמון וסילאן

ירוק קייל ,פטרוזיליה ,תפוח ירוק

20

סיידר חם /עם יין/ברנדי

מיץ תפוזים לימון וג’ינג’ר

20

מיץ תפוזים  /מיץ גזר  /תפוגזר

16

16
22 / 16

SPECIAL
Lattes

 MATCHA LATTEתה ירוק חלוט ומוקצף

20 /15

 BEET LATTEחלב שקדים או סויה מוקצפים עם תמצית סלק טרי

15 /12

(ללא קפאין)
 GOLDEN LATTEחליטה של כורכום ,אגוז מוסקט ,ג'ינג'ר וקינמון מוקצפים בחלב
15 /12

חלב עם הקפה?
 ,3% ,1%סויה ,שקדים
או שיבולת שועל

שתייה חמה

אבוקדו

36

ירקות ירוקים VEGAN
סלסלת צ’יפס VEGAN

26
26

פרחי כרובית בטמפורה פריכה עם עגבניות קצוצות ,פטרוזיליה וטחינה VEGAN

42

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

ופרמזן VEG

משקאות קפה ללא קפה

(ללא קפאין)

36

פתיחת שולחן לחם מחמצת עם  3ממרחים לבחירה  /טונה  /טחינה  /שמנת פסטו /

משקאות חורף
6

56

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

מרק היום

המיצים הסחוטים שלנו

58

ללא תוספת מחיר

חלב  ,1% ,3%סויה ,שקדים או שיבולת שועל VEGAN

52/62

קציצות טופו ובורגול ברוטב עם קינואה ועדשים וירקות ירוקים VEGAN

62

שניצל מחזה עוף טרי בציפוי פירורי לחם בתוספת פירה או צ'יפס

65

חזה עוף טרי בעשבי תיבול ולימון ,ירקות ירוקים ,קינואה ועדשים

65

חזה עוף בתיבול פילדלפיה עם אורז וסלט ירוק

65

פילה סלמון טרי עם אורז וירקות ירוקים

79

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

74

ילדים
שניצלונים וצ׳יפס

34

פסטה רוזהֿ/שמנת

26

מקושקשת  -לחם  -ירקות

32

בייביצ׳ינו קפה ילדים (ללא חיוב)

אספרסו  /כפול  / 11/9מקיאטו  /כפול  / 11/9הפוך  /גדול  / 16/13הפוכיניו  / 10אמריקנו
 /קר  / 12קפה קר  / 16שחור  /נס קפה  / 11תה עם נענע  /לימון  / 11תה גינג'ר לימון ודבש
קנקן חליטת תה בטעמים לימונית  / 16לואיזה  /מרווה  /קמומיל  20שוקו חם  /קר 12

עסקיות א-ה 12:00-16:00
שתיה קלה  /חמה לבחירה

בירות

יינות

בירה מהחבית

יין מבעבע
26/32

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  4.9אחוזי אלכוהול והיא הנמכרת ביותר בישראל.

בקבוק אישי 200cc
32

פרוסקו מיאונטו ,אקסטרא דריי

רוזה
32/108

בטא ,וין גרי ,ישראל
יין רוזה עדין ונעים במיוחד ,ארומות של פרחים וטעמי פירות אדומים.

יין לבן

בירות בבקבוק

בטא ,ריזלינג ,ישראל
28

סול

מבשלת הבירה אשר נמצאת על הר באוריזבה שבמקסיקו ,שם נמצאים המים הכי קרובים לשמש
לאגר עמוסת ויטמין D

32/108

יין משגע בעל מתיקות מרומזת כך שמתאים לחובבי יבש וחצי יבש כאחד .פירותי וקליל.

בקבוקים קטנים

קצת יותר משתי כוסות 375cc

קאוויט ,פינו גריג'יו ,איטליה
28

רד סטרייפ
הלאגר הג׳מייקנית ששוברת שיאי מכירות בעולם ולא רק בזכות הבקבוק המיוחד שלה.

58

יין יבש ,צבע קש ,פירותי בחיך ופרחוני באף ,כיף של לבן .
אטיטיוד ,סובניון בלאן ,צרפת

30

מכבי 7.9
אותה מכבי אהובה ,מחוזקת ועשירה.

66

היישר מעמק הלואר ,מכפר ליד סנסר ,סובניון בלאן קריספי ,פרשי ומינרלי ,אהוב הצוות.
82

שאבלי ,אלבר בישו ,צרפת
שאבלי אלגנטי ונעים ,בכל זאת נחשב לאזור היין עם השרדונה הטוב בעולם.

34

פאולנר

בירת חיטה מעוננת המיוצרת בגרמניה מתחילת המאה ה .17-מרעננת ,זהובה ,לא מסוננת.
32

שפירא ,פייל אייל
בירת בצבע זהוב ,פירותית עם ניחוחות אשכולית ,גוף בינוני.

יין אדום
בטא ,ארגמן ,ישראל
זן ענבים ישראלי מופלא ,יין כמעט סגול ,פירותי ועצמתי.

בקבוקים קטנים
32

שפירא IPA
בירה חזקה ומלאה בטעמי כשות ,מרירות מובחנת כיאה לאינדיאן פייל אייל.

32/108

קצת יותר משתי כוסות 375cc
58

קוט דה רון ,דאלס ,צרפת
קלאסיקה מעמק הרון המפורסם ,עשוי ענבי סירה וגראנש.

62

פאסו דל קרדינל ,פרימיטיבו ,איטליה
ענבי הפרימיטיבו מפיקים יין עמוק בעל גוף והמון פירותיות.
ואלפוליצ'לה ספוריורה ,זנאטו ,איטליה

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

36 Our gin

cocktails

66

מיוצר משילוב זנים מקומיים באזור ואלפוליצ'לה ,מיושן  12חודשים בחביות ,אדום עז ומרגש.

 PURPLEביפיטר ,לימון ,סיגליות ,מלפפון ונענע
 REDסלואו ג'ין ,קמפרי ,תפוזים סחוט וטוניק
 YELLOWביפיטר ,מיץ אננס ,סירופ קוקוס ,אנגוסטורה

32

ג'ין טוניק  3centsמפנק מוגש עם מלפפון

alcohol

 / VODKAאבסולוט  / 26סטולי  / 31סטולי קריסטל  / gin // 36ביפיאיטר  / 26ביפיאיטר ורוד  / 28היימנס  / RUM // 30האוואנה קלאב  / 31נגריטה / 31
סיילור ג'רי  / TEQUILA // 34אולמקה גולד  / 26מילגרו ריפוסדו  - IRISH / WHISKEY // 36ג'יימסון  / 28טולמור דיו  - SCOTCH // 36באלנטיינס / 34
ג'וני שחור  - AMERICAN / 46ג'ק דניאלס  / A N I S // 46ערק  / 20אוזו מיני  / 28פרנו

APERITIF DEGISTIF / 36

 /מרטיני ביאנקו  /רוסו  /יבש / 24

קמפרי  / LIQUEUR // 30בייליס  / E X TRAS // 36תוספת שתיה קלה 5

משקאות קלים
תה קר מחליטה טבעית כוס/קנקן זוגי  / 26/22מים מינרלים  / 11כוס סודה  / 10פרייה  / 26/12פפסי /מקס  / 7up /דיאט 13 7up
לימונדה  / 13בירה נשר  / 13טוניק 14

