מתחילים את הבוקר בשי-לי ......כדי שכל היום יהיה טעים יותר

ארוחות בוקר (מוגשות כל שעות היום)
בוקר יחיד בשי לי
חביתה/ביצת עין/עין הפוכה ,מקושקשת מ 2-ביצים לבחירה ,מוגשות עם מגוון ממרחים ומטבלים הנעשים אצלנו במטבח
באהבה.
גבינות ,סלט טונה ואבוקדו (בעונה) ,סלט ירוק ועשיר ברוטב וויניגרט וסלסלת לחמי הבית שלנו
שתיה חמה וקרה
₪ 65
תוספות בתשלום – פטריות  /גבינה צהובה  /פטה  ₪ 5 -לכל תוספת

דואט בשי לי
 2מנות של חביתה/ביצת עין/עין הפוכה ,מקושקשת מ 2-ביצים לבחירה ,מוגשות עם מגוון ממרחים ומטבלים הנעשים
אצלנו במטבח באהבה.
גבינות ,סלט טונה ואבוקדו (בעונה) ,סלט ירוק ועשיר ברוטב וויניגרט וסלסלת לחמי הבית שלנו
שתייה חמה וקרה
₪ 120
תוספות בתשלום  -פטריות /גבינה צהובה /פטה ₪ 5 -

בוקר פיקנטי בשי לי
שקשוקת הבית שלנו מ 2-ביצים ,עשויה מעגבניות ,פלפלים בצבעים וטעמים ,מוגשת על מחבת לוהטת ,בליווי מטבלי
הבית שלנו ,סלט ירוק עשיר ברוטב ויניגרט ולחמנייה מפנקת לבחירה :קמח מלא  /בריוש
שתיה חמה וקרה
ניתן לשדרג את השקשוקה בתוספת קוביות בטטה צלויות בתנור ,קוביות חציל בתוספת – ₪ 5

תוספות לארוחות הבוקר
תוספת לחם – ₪ 12
סלסלת מאפים ולחמים משודרגת – לחמי הבית ,לחם תירס ,לחמניות יוגורט וזיתי קלמטה ,מאפים מלוחים מתחלפים –
₪ 16

 - VIVA LA FRANCEכמו בפריז  -בשי לי
קרואסון חמאה בעבודת יד לפי מיטב המסורת הצרפתית ,במילוי גבינת שמנת ,סלמון מעושן ,טפנד זיתי קלמטה ,חסה,
עגבנייה ובצל סגול
מוגש בליווי מטבלי הבית ,סלט ירוק ברוטב וויניגרט
שתיה חמה וקרה
₪ 69

קרואסון בנדיקט
קרואסון חמאה בעבודת יד לפי מיטב המסורת הצרפתית ,גבינת שמנת שום שמיר ,ממרח עשבי תיבול 2 ,ביצי עין רכות,
מלווה בקרעי חסה ,עגבנייה ובצל סגול
מוגש בליווי מטבלי הבית וסלט ירוק ברוטב וויניגרט
שתיה חמה וקרה
₪ 67

בוקר בקטנה – כריך מיכל
כריך ביס מלחמניית בריוש עם חביתה ,גבינת שמנת ,עגבנייה ,חסה ובצל סגול
שתיה קרה  /חמה

₪ 29

תוספת סלט ירוק – ₪ 8

"ההמבורגר של לאה " ...
 2לחמניות בריוש מפנקות של שי-לי בתוכם חבויה קציצה עשירה מפטריות ועשבי תיבול ,אפויה בתנור וצרובה על מחבת,
ביצת עין עשויה קלות ,איולי פלפלים וצ'ימיצו'רי בעבודת יד
מוגש עם  2ממרחים לצד הלחמניות ובנוסף סלט עלים קטן ומפנק.
שתיה חמה וקרה
₪ 75





ניתן להמיר שתיה חמה בקרה.
ניתן לשדרג את השתייה הקרה לחמה נוספת בתוספת ₪ 3
ניתן לשדרג את השתייה החמה מקטנה לגדולה בתוספת ₪ 3

הכריכים של שי לי
כל הכריכים מוכנים עם לחמי הבית שלנו – לבחירתכם  :לחמניית בריוש רכה ומפנקת  /לחמנייה מקמחים מלאים על
בסיס מחמצת
כל הלחמים שאנו אופים הם ללא תוספת של צבע מאכל או חומרים משפרים ולכן צבעם אינו כהה
הכריכים מגיעים בליווי  3מטבלי הבית לבחירה

כריך חביתה –  2ביצים עשויות לבחירתכם ,גבינת שמנת ,חסה ,עגבנייה ובצל סגול ₪ 38
לשדרוג  -תוספת פטריות /גבינה צהובה /פטה ₪ 5 -
כריך ביצים – ביצה קשה ,גבינת שמנת ,חסה ,עגבנייה ובצל סגול

₪ 38

תוספת של סלט אבוקדו מפנק ₪ 4 -
כריך טונה – סלט טונה עם פלפלים קלויים ,חרדל דיז'ון ותיבול מפנק ,גבינת שמנת ,חסה ,עגבנייה ובצל סגול

₪ 38

כריך סלמון – סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,טפנד זיתים שחורים ,חסה ,עגבנייה ובצל סגול ₪ 41

ירוק בעיניים
כל הסלטים שלנו מורכבים במקום מירק טרי שטוף ובעל כשרות מהודרת.
הסלטים מגיעים עם  2רטבים  -חרדל בדבש וויניגרט הדרים – ללא ביצים !! וסלסלת לחם

סלט בלקני בשי-לי – מצע עלי בייבי וחסה ,עגבניות שרי ומלפפונים ,צנוניות ובצל סגול ,מעוטרות בפלפלים קלויים ,זיתי
קלמטה ,גרעיני חמנייה ודלעת ומעל גבינת פטה מפנקת ₪ 49
בריאות בכתום וסגול – מצע עלי בייבי וחסה ,סרטי גזר ,גרעיני דלעת וחמנייה ,תערובת של קינואה ועדשים שחורות,
חמוציות ללא סוכר ופטרוזיליה קצוצה .מעל לכל מניפות סלקים ובטטות ולפינוק קרעי קרקר הכוסמין המפנק שלנו ₪ 52
סלט ניסואז  -מצע עלי בייבי וחסה ,עגבניות שרי ,מלפפונים ,צנוניות וזיתים שחורים ,סלט טונה עשיר  /טונה נקייה
לבחירה ,פרוסות ביצה קשה ותפוחי אדמה זעירים אפויים על מלח גס ומוקפצים עם עשבי תיבול ₪ 49
קרפצ'יו סלק  -מצע עלי תרד מוקפצים עם חמאה ותיבול עדין ,מעליהם סלקים צלויים ,תפוחים מקורמלים ,מדליוני
גבינת עזים ,בלסמי פירות יער מצומצם ופיסטוקים גרוסים .מוגש בליווי קרקר כוסמין ₪ 53

פסטות
כל הפסטות הן עבודת יד ,מוגשות ברוטב עשיר המוכן בשי לי ,בליווי סלט ירוק עשיר מתובל ברוטב וויניגרט
רוטב לבחירה :נפוליטנה ,שמנת פטריות ,שמנת פסטו ,רוזה
תוספת שמנת ערמונים – ₪ 5

רביולי גבינות – ₪ 60
רביולי תרד – ₪ 60
רביולי בטטה – ₪ 60
פטוציני /רדיואטורי – ₪ 58
ניוקי שלושה צבעים – ₪ 58

הבייקרי של שי-לי מציע
את הריח של המאפים הייחודיים של שי לי מרגישים כבר מרחוק ...אז למה רק להריח אם אפשר גם לטעום
בורקס פינוקים – בצק עלים חמאה בעבודת יד כמיטב המסורת הצרפתית ,נמרח באריסה ,פרוסות ביצה קשה ,מלפפון
חמוץ ,פרוסות עגבנייה ומעליהם טחינה מפנקת  ,מוגש בליווי סלט עלים 2 ,מטבלים פיקנטיים וצלוחית זיתים ₪ 25
חצ'פורי – מתכון חדש – מאפה גיאורגי העשוי מבצק חמאה עשיר ומפנק ,מלית גבינות בשילוב גבינת פטה ,גבינת
שמנת ומוצרלה ומעל  2חלמוני ביצה עשויים ,מוגש בליווי סלט עלים קטן ו 3-מטבלים ₪ 38
חצ'פורי בייבי  -בצק חמאה עשיר ,מלית גבינות מפנקת ,עיטורי ירקות קלויים ובתוכו הפתעה  -כדורי בייבי מוצרלה
המוקרמים בזמן האפייה ומעל חלמון ביצה אפויה ,מוגש בליווי סלט עלים ו 2-מטבלים ₪ 32
פריקסה – בצק חמאה עשיר ומפנק במילוי קוביות תפוח אדמה צלויות ,חצילים קלויים ,טונה ונגיעות של ממרח לימון
כבוש ,מוגש לצד פרוסות ביצה קשה ,צלוחית זיתים ו 2-מטבלים ,מוגש בליווי סלט עלים ₪ 36
בייגל אמריקאי – בייגלה בעבודת יד כמיטב המסורת ,עם גבינה צהובה ,גבינת שמנת ,חסה ועגבנייה ,מוגש עם סלט
עלים ו 2-מטבלים ₪ 28
ניתן להקרים את המנה.
תוספת חביתה – ₪ 10
תוספת סלמון מעושן – ₪ 10

הקישים שלנו..
מגוון קישים מבצק פריך מתובל שנעשה בעבודת יד ,מילוי ירקות עשיר ,שמנת מתוקה וגבינת פרמזן
בדקו עם המלצר מה הקיש של היום
תוספת סלט ירוק – ₪ 8

שתיה קלה
מים מינרלים  /סודה – ₪ 10
קולה /זירו /ספרייט  /ספרייט זירו /פיוז טי  /מאלטי  /לימונדה  /תפוזים – ₪ 12

משקאות קפה קרים
שוקו קר  /קפה קר – ₪ 16
אמריקנו קר – ₪ 13

משקאות חמים
אספרסו קצר  /ארוך  /מקיאטו – ₪ 9
אספרסו כפול  /מקיאטו כפול – ₪ 11
אפוגטו – אספרסו עם כדור גלידה – ₪ 16
אמריקנו – ₪ 13
קפה שחור – ₪ 9
תה  /נענע – ₪ 11
חליטות – ₪ 13
קפוצ'ינו קטן – ₪ 12
קפוצינו גדול – ₪ 14
סחלב – ₪ 17
שוקוצ'ינו – ₪ 15

₪ 24

לצד הקפה
 2עוגיות אלפחורס מפנקות  2 /פחזניות ווניל עשירות – ₪ 9
מארז  2עוגיות ביג קוקיס – עוגיות גרנולה עם חמוציות – ₪ 16
מאפי בוקר מבצק הקרואסון העשיר שלנו – ₪ 15

המגוון מתחלף – בדקו עם המלצר

מאפה בריוש מתובל עם מגוון מליות מלוחות וגבינות – ₪ 16
בורקס הבית – בצק עלים חמאה עשיר עם מלית גבינות – ₪ 17
מאפי הספיישל של שי-לי –  ₪ 18המגוון מתחלף – בדקו עם המלצר

פינוקים משתלמים
אספרסו וסודה – ₪ 17
קפה ומאפה מהמבחר המוצע – ₪ 20
פוקאצ'ה  /מאפה פיצה  +שתיה קלה לבחירה ,ותוספת לבחירה – זיתים /גבינה צהובה  /פלפלים קלויים – ₪ 28

בשי לי אנו מקפידים לייצר חוויה מיוחדת שבה היצירה ,הדמיון והאהבה לטעם וצבע נפגשים.
שי לי ,מקום קסום בבאר שבע ,המביא את בשורת הטעם הפריזאי לתושבי העיר.
כל דברי המאפה והקינוחים שנמכרים מיוצרים במקום
ניתן לרכוש מהמוצרים שלנו ולקחת הביתה

