MENU
ZESTAW SOBIE
VEGE PYSZNOŚCI
ZESTAW NETFLIX NIGHT BURGER
dwa wybrane burgery, dwie porcje frytek
z przyprawą ras el hanouth — 59,90
gratis dwie lemoniady mango

ZESTAW NETFLIX NIGHT PITY
dwie wybrane pity, dwie porcje frytek
z przyprawą ras el hanouth — 59,90
gratis dwie lemoniady mango

STREET FOOD
PITA SAABITCH SET

smażony bakłazan, ziemniaczki, hummus, sałatka
izraelska, kolendra swieza, sos amba, czerwona cebula,
papryczka jalapeno, pita + chrupiace frytki z przyprawa
ras el hanouth — 29,90
alergeny: pszenica, sezam, soja, gorczyca

PITA GYROS SET

gyros vege, hummus, tzatziki, mix sałat, tofeta,
cebula czerwona, czarne oliwki, pita + chrupiące frytki
z przyprawą ras el hanouth — 29,90
alergeny: pszenica, sezam, soja, gorczyca

ZESTAW NETFLIX NIGHT MIX

PITA FALAFEL SET

wybrany burger i wybrana pita, dwie porcje frytek
z przyprawą ras el hanouth — 59,90
gratis dwie lemoniady mango

falafele, hummus, pikle arabskie, czerwona cebula,
mix sałat, mięta, sos tahini, pita + chrupiące frytki
z przyprawą ras el hanouth — 29,90
alergeny: pszenica, sezam, soja, gorczyca

ZESTAW NETFLIX NIGHT
NA WYPASIE

SEITAN BURGER SET

dwa wybrane burgery lub dwie wybrane pity,
dwie porcje frytek z przyprawą ras el hanouth,
cztery sosy (aioli, tahini, mango chipotle,
sos do fryteczek), miska kiszonek, dwie porcje
ciasta brownie — 99
gratis dwie lemoniady mango

DOMÓWECZKA

baba ganoush, hummus, sambousek z groszkiem,
pikle arabskie, rzodkiew marynowana, oliwki z tofetą,
frytki ras el hanout — 69
gratis pita i dwie lemoniady mango

seitan, sałata, pomidor, ogórek, czerwona cebula,
sos burgerowy, sos musztardowy, bułka z sezamem
+ chrupiące frytki z przyprawą ras el hanouth — 29,90
alergeny: pszenica, sezam, soja, gorczyca

BUDDHA BURGER SET

burger z buraka, sałata, pomidor, ogórek konserwowy,
czerwona cebula, sos burgerowy, sos mango chipotle,
bułka z sezamem + chrupiące frytki z przyprawą ras el
hanouth — 29,90
alergeny: soja, pszenica, gorczyca

PITY / BURGERY SOLO — 24,90

DOMÓWECZKA SWINGERS

falafele (6 szt), hummus mezze, sambousek z groszkiem,
sambousek z soczewicą, baba ganoush, cztery sosy
(aioli, tahini, mango chipotle, sos do fryteczek),
oliwki z tofetą, oliwki czarne, miska kiszonek,
frytki ras el hanout — 99,69
gratis cztery pity i cztery lemoniady mango

DESERY
TAHINOWE BROWNIE — 9,90
alergeny: sezam, pszenica

pełne menu dostępne
na telaviv.pl /dostawy

MENU
COŚ NA OBIAD
I KOLACJĘ —
DANIA GŁÓWNE
GARNUSZEK COCO CURRY

gęsty aromatyczny sos curry z sojowymi kotlecikami,
ryż basmati gotowany z kardamonem i korą cynamonu,
marchewka marokańska — 29,90
alergeny: gorczyca, soja, pszenica

MOUSSAKA

plastry bakłażana i ziemniaków przekładane sojowiną
w aromatycznym pomidorowym sosie, zapiekane pod
beszamelem, podane z zieloną sałatką — 29,90
alergeny: soja, seler, jęczmień

BOWL OF PEACE

ryż, hummus, gyros, buraki balsamico,
marchew marokańska, mix sałat, warzywa,
sos vinegrette — 24,90
alergeny: sezam, gorczyca, soja, pszenica

BOWL OF LOVE

ryż, hummus, falafele, buraki balsamico,
marchew marokańska, mix sałat, pikle arabskie,
sos vinegrette — 24,90
alergeny: sezam, gorczyca

HARRIRA Z RYŻEM

rozgrzewająca i sycąca marokańska zupa — 19,90
alergeny: seler naciowy, soja, pszenica

MEZZE
buraczki balsamico — 9,90
marchew marokańska — 9,90
rzodkiew marynowana — 9,90

HUMMUS & CO.
HUMMUS Z CZYMŚ PYSZNYM
I FRYTECZKI

hummus z wegańskim „mięsem” z soi z fasolkami, świeża
kolendra, chipsy z pity z ras el hanout, mała pita,
aromatyczne, chrupiące frytki ras el hanout — 29,90
alergeny: sezam, pszenica, seler, gorczyca

HUMMUS, FALAFEL I FRYTECZKI

kremowy tahinowy hummus, falafele, oliwa, pietruszka,
pita, frytki stekowe z ras el hanouth — 29,90
alergeny: sezam, pszenica, seler, gorczyca

BABA GANOUSH MEGA PAKA

bakłażan w formie! w formie pasty. baba ganoush (250 g),
oliwa, natka pietruszki, dwie pity — 29,90
alergeny: sezam

HUMMUS KLASYCZNY MEGA PAKA
kremowy tahinowy hummus (250 g), oliwa, pietruszka,
dwie pity — 29,90
alergeny: sezam, pszenica, seler, gorczyca

BOXY
SAABITCH BOX

pieczony bakłażan, frytki,
mix sałat, hummus, pita,
sos do frytek — 27,90

FALAFEL BOX

falafele, frytki, mix sałat,
hummus, pikle arabskie,
rzodkiew marynowana,
pita, sosy— 27,90

GYROS BOX

gyros, frytki, mix sałat, tzatziki,
oliwki, pita, sos aioli — 27,90

pełne menu dostępne
na telaviv.pl /dostawy

