cold cuts sandwiches
smoked turkey pastrami
pepper turkey pastrami
pickled onions
chimichurri sauce
€14,90 garlic mayo

#1

NOTA: No servimos productos
lácteos en este establecimiento.
Note: We do not use or serve
any dairy products in this
establishment

lean chicken pastrami
italian flavor turkey pastrami
onion confit
pickles
€14,90 sweet honey mustard

#2

marble pastrami (turkey and meat)
chicken salami
fresh tomato
garlic sauce
€16,90 avocado spread

#3

the triple bite 19,50€

#4

turkey, beef and chicken pastrami sauteed
on the grill inside a pita with hummus,
chimichurri and mild spicy sauce.
israeli salad and sauces to choose.

#5
€12,90

french fries 4,90€
extra avocado 2,50€
extra meat 2,50€

cola, zero, fanta, iced tea,
sprite and water 3€
galicia or mahou 3€
ipa or radler 3,50€
tinto de verano 3,50€
3 buhis bottle 12,50€

pita perico (no meat)
scramble eggs with sauteed
chopped onions, bell pepper and
tomatoes

hummus (fresh made daily)
with green tahini €9,90
with mushrooms €10,90
with spicy sofrito €10,90
house salad (fresh made daily) 11,90€

glutten free available
kosher certified GLATT

תפריט בעברית
טוסט נקניק

כשר

פסטרמה הודו מעושנת
פסטרמה הודו פלפל
בצלים מוחמצים
רוטב צ'ימיצ'ורי
 €14,90מאיו שום

#1

פסטרמה עוף רזה
פסטרמה הודו בטעם איטלקי
קונפי בצל
ֲח מּוִצ ים
€14,90
חרדל דבש מתוק

#2

פסטרמה שיש (הודו ובשר)
סלמי עוף
עגבנייה טרייה
רוטב שום
 €16,90מאיו אבוקדו

#3

the triple bite 19,50€

#4

#5

פסטרמה הודו ,בקר ועוף מוקפצת על
הגריל בתוך פיתה עם חומוס ,צ'ימיצ'ירי
ורוטב חריף עדין.
סלט ירקות ורטבים

מנת צ'יפס 4,90€
אבוקדו נוסף 2,50€
פסטרמה נוספת 3,50€

cola, zero, fanta, iced tea,
sprite and water 3€
galicia or mahou 3€
ipa or radler 3,50€
tinto de verano 3,50€
3 buhis bottle 12,50€

פיתה פריקו (ללא בשר)
לטרוף ביצים עם בצל קצוץ מוקפץ ,פלפל ועגבניות

€12,90

חומוס (טרי עשוי מדי יום)
 ,עם טחינה ירוקה 9,90€
10,90€
עם פטריות
עם סופריטו 10,90€

סלט הבית (טרי עשוי מדי יום) 11,90€
יש לנו לחם ללא גלוטן

