NAPIJ SIĘ

STREET
FOOD
BURGERY

PITY

buddha burger set

pita falafel set
falafele, hummus, mix sałat, pikle
arabskie, sos tahini, czerwona cebula,
mięta, pita, frytki ras el hanout
lub sałatka — 32

burger z buraka, ogórek kanapkowy,
pomidor, cebula czerwona, mix sałat
sałat, sos burgerowy mango chipotle,
bułka z sezamem, frytki ras el hanout
lub sałatka — 32
ave seitan burger set
seitan, ogórek świeży, pomidor,
cebula czerwona, mix sałat,
sos burgerowy, sos musztardowy,
bułka z sezamem, frytki ras el hanout
lub sałatka — 32
burgery solo — 25
bułka bezglutenowa (+4 zł)

pita gyros set
gyros, hummus, tzatziki, mix sałat,
oliwki czarne z rozmarynem, tofeta,
czerwona cebula, pita frytki ras el
hanout lub sałatka — 32
pita sabich set
smażony bakłażan, frytki, hummus,
tahini, sałatka izraelska, natka
pietruszki, papryczka jalapeno, amba,
czerwona cebula, pita + frytki ras el
hanout lub sałatka — 32
pity solo — 25

HUMMUSY
hummus klasyczny
hummus, tahini, oliwa, pietruszka,
pita — 19
hummus z szakszuką
hummus, szakszuka, kolendra, cebula
czerwona, pita — 25
hummus z czymś pysznym
hummus z lekko pikantnym sojowym
„mięsem”, chipsami z ras el hanout,
świeża kolendra, pita — 27
hummus z sałatką
hummus, marynowana ciecierzyca,
sałatka izraelska, pietruszka, roszponką, pita — 25
podajemy z pitą lub z paluszkami
warzywnymi. (możesz zamienić pitę
na sałatkę zieloną lub bułkę
bezglutenową za +4 zł)
falafel z tzatzikami i frytki
falafele (10 szt), tzatziki, frytki ras el
hanout lub sałatka — 29
falafel z tzatzikami
falafele (10 szt), tzatziki— 24
baba ghanoush
baba ganoush, natka pietruszki,
sałatka izraelska, oliwa, pita — 25
zestaw 3 klasyków
hummus klasyczny, muhammara,
baba ghanoush, pita — 23

SZAKSZUKI
szakszuka z falafelami
szakszuka, falafele, hummus,
czerwona cebula, kolendra, tofeta,
pita — 25
szakszuka z „mięsem”
shakszuka, gyros, czarne oliwki,
tofeta, tahini, kolendra, pita — 27

SAŁATY
tabbouleh
sałatka z kaszy bulgur i świeżych
warzyw, marynowana ciecierzyca,
sos tahini — 21
ja tylko sałatkę
buraki, mix sałat, roszponka,
tofeta, oliwki czarne, prażone
migdały, czerwona cebula, oliwa,
krem balsamiczny — 25

DODATKI
pita — 4
paluszki warzywne — 4
bułka bezglutenowa — 8
zielona sałatka — 10
frytki ras el hanout — 10
miska kiszonek — 10

NA ZIMNO

NA CIEPŁO

LEMONIADY

HERBATY I NAPARY

lemonana
świeża mięta nana, sok z jabłek,
cytryna — 13

dla mnie tylko herbatkę!
klasyczna czarna herbata — 11
cytryna i mięta na życzenie

imbir
świeży imbir, sok z pomarańczy,
kurkuma, cytryna — 13

green day
zielona herbata — 11

mango
pulpa mango, cytryna — 13

my heart is in Havana
herbata czerwona pu-erh, kawałki
marakui, ananasa i papai, górna
część passiflory, kwiatki kaktusa,
słonecznika, kwiatki prawoślazu
lekarskiego — 11

SMOOTHIE
orzech
masło orzechowe, banan,
mleko sojowe, lód, siemię — 13
malina
maliny, chia, banan, napój sojowy
i mleko kokosowe — 13
ananas
ananas, szpinak, banan, pietruszka,
sok pomarańczowy — 13

cytryna i mięta na życzenie

zenzibar
zielony rooibos, plasterki cytryny,
czerwony i biały pieprz, goździki,
kawałki mango, imbiru, cynamonu,
wanilii, kwiatki róży i kaktusa — 11

SOKI

zdrowiej się nie da
herbata zielona sencha, owoce
borówki amerykańskiej, żurawiny,
czarnego bzu, malin, jagody goi,
kwiaty wrzosu i róży, acai — 11

skomponuj swój własny mix
z 1,2 lub 3 owoców

kwiat polskiej młodzieży
zielona z kwiatami jaśminu — 11

pomarańcza / jabłko / banan /
grejpfrut / ogórek / marchew — 16

baila morela
herbata formosa oolong, ti kuan yin
oolong, morele, owoce miechunki
peruwiańskiej, kwiat stokrotki — 11

KARAFKA
AQUA FRESCA
gazowana / niegazowana woda, siemię
lniane, świeża mięta, ogórek, jabłko
0,5 litra — 8
1 litr — 11

mensa mate
ostrokrzew paragwajski, ginkgo,
guarana, guava, skórka pomarańczowa, kwiatki pomarańczy , kwiatki
prawoślazu lekarskiego — 11

KAWY
PO ARABSKU

zaparzanana otwartym ogniu
w tygielku z kardamonem
i goździkami — 13
espresso — 6
americano — 9
cappuccino — 13
latte — 15

Kawy przygotowujemy na mleku
owsianym i sojowym

dodatki
dodatkowe espresso — 2
mleko owsiane lub sojowe — 2

telaviv.pl

ŚNIADANIA
ZESTAW TEL AVIV
Hummus, muhammara, baba ghanoush, mix sałat, winegret,
czerwona cebula, tabbouleh, pomidorek koktajlowy, tofeta,
oliwki czarne, pita — 27

MEZZE /
PRZYSTAWKI

DANIA
GŁÓWNE

DESKI

Pyszne i sycące. Zawsze do wyboru opcja wege
albo wege, ewentualnie wege.

NEVE TZEDEK

SZAKSZUKI

HUMMUSY

szakszuka z falafelami
szakszuka, falafele, hummus,
czerwona cebula, kolendra,
tofeta, pita — 25

hummus klasyczny
hummus, tahini, oliwa, pietruszka,
pita — 27

szakszuka z mięsem
shakszuka, gyros, czarne oliwki,
tofeta, tahini, kolendra, pita — 27

KANAPKI
kanapka lgbt
wędzony seitan, pomidor, aioli,
mix sałat, czerwona cebula, ogórek
zielony — 19
kanapka z burakiem
burak, tofeta, hummus, mix sałat,
roszponka, prażone migdały,
sos balsamiczny — 17

SMOOTHIE
orzech
masło orzechowe, banan,
mleko sojowe, lód, siemię — 13
malina
maliny, chia, banan, napój sojowy
i mleko kokosowe — 13
ananas
ananas, szpinak, banan, pietruszka,
sok pomarańczowy — 13

DODATKI
pita — 4
paluszki warzywne — 4
bułka bezglutenowa — 8
zielona sałatka — 10
frytki ras el hanout — 10
miska kiszonek — 10

hummus z szakszuką
hummus, szakszuka, kolendra, cebula
czerwona, pita — 25
hummus z czymś pysznym
hummus z lekko pikantnym sojowym
mięsem, chipsami z ras el hanout,
świeża kolendra, pita — 27
hummus z sałatką
hummus, marynowana ciecierzyca,
sałatka izraelska, pietruszka,
roszponką, pita — 25

NA SŁODKO
crumble
pod kruszonką z orzechów z lodami
chałwowymi — 18
danie z pieca,
czas oczekiwania
około 20 minut,
ale się opłaca.

falafele, muhammara, tabbouleh, oliwki czarne
z rozmarynem, marchew marokańska, rzodkiew
marynowana, pikle arabskie, buraki balsamico,
sosy: mango chipotle i aioli, pita — 35

FLORENTIN

gyros, hummus, sałatka izraelska, tofeta,
marchew marokańska, rzodkiew marynowana,
pikle arabskie, buraki balsamico, sosy: harrisa
i aioli, pita — 35

ZUPY
KREM Z KALAFIORA

krem z kalafiora z tahini, prażonymi migdałami,
natką pietruszki i melasą z granatów — 14

KONKRETY

YAFO

baba ganoush, marynowany karczoch, oliwki
czarne z rozmarynem, sałatka izraelska, marchew
marokańska, rzodkiew marynowana, pikle arabskie,
buraki balsamico, sosy: amba i aioli, pita — 35

HARIRA sztos

duża miska gęstej i aromatycznej marokańskiej zupy
podana z ziołami, daktyl medjool, harrisą, cytryną,
ryżem — 27

SZASZŁYKI

szaszłyki z warzyw i tofu, podane z frytkami w ras el
hanout, tzatzikami i harrisą — 32

DOBIERZ
DO DESKI

KISZONKI
I PIKLE

NA RAZ

miska kiszonek — 10
buraki balsamico — 10
marchew marokańska — 10
pikle arabskie — 10
rzodkiew marynowana — 10

sambousek z groszkiem (2 szt) — 10
sambousek z soczewicą (2 szt) — 10
sambousek z kiszoną kapustą (2 szt) — 10
tabbouleh — 10
marynowane karczochy (2 szt) — 10
falafele (6 szt) — 10
oliwki czarne z rozmarynem — 10
oliwki zielone z tofetą — 10

DODATKI
pita — 4
paluszki warzywne — 4
bułka bezglutenowa — 8
zielona sałatka — 10
frytki ras el hanout — 10
miska kiszonek — 10
paluszki warzywne — 4

PASTY
hummus — 10
muhammara — 10
baba ganoush — 10

danie z pieca,
czas oczekiwania
około 20 minut,
ale się opłaca.

GARNUSZEK COCO CURRY bestseller
gęsty i aromatyczny sos curry z kotlecikami sojowymi podany z ryżem basmati aromatyzowanym
kardamonem i cynamonem, świeżą kolendrą,
burakami balsamico i marchewką marokańską — 32

MOUSSAKA nowość

plastry bakłażana i ziemniaków przekładane sojowiną
w aromatycznym pomidorowym sosie, zapiekane
pod beszamelem w kamionkowym naczyniu, podane
z zieloną sałatką — 32

danie z pieca,
czas oczekiwania
około 20 minut,
ale się opłaca.

DESERY
LODY najlepsze, czyli roślinne

SOSY
sos aioli — 3
sos mango-chipotle — 3
sos tahini — 3
sos amba — 3
sos harisa — 3

chałwowe / kokosowe / czekoladowe — 5

BAKLAWA

orzechowa / pistacjowa / mocca — 7

CRUMBLE

aromatyczne jabłka i śliwki zapiekane pod kruszonką
z orzechów z lodami chałwowymi — 18

danie z pieca,
czas oczekiwania
około 20 minut,
ale się opłaca.

