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

שי-לי תפריט טבעוני

בוקר טבעוני
חביתת חומוס/אפונה/עדשים ,מוגשת עם מגוון ממרחים ומטבלים טבעוניים הנעשים אצלנו במטבח באהבה,
שני סוגי גבינות על בסיס סויה ,אבוקדו ,סלט ירוק אישי ברוטב ויניגרט ולחם מחמצת טבעוני.
תוספת ללא תשלום :בצל ועשבי תיבול ,תוספות בתשלום :פטריות ₪ 5
מוגש עם שתיה חמה וקרה – ₪ 67

בוקר פיקנטי בשי-לי
שקשוקת הבית שלנו עשויה מרוטב עגבניות ופלפלים עשיר הנעשה במקום ,בתוספת אנטיפסטי (חצילים,
קישואים ,בטטות ובצל סגול) ,מוגש על מחבת לוהטת בליווי מטבלי הבית שלנו ,סלט ירוק אישי ברוטב ויניגרט
ולחמניית מחמצת מפנקת.
ניתן לשדרג את השקשוקה בתוספת תפוח-אדמה אפוי בתוספת  ,₪ 2תוספת לחם₪ 14 :
מוגש עם שתיה חמה וקרה₪ 69 -

קרואסון בלקני
קרואסון עשיר טבעוני שנעשה במקום בעבודת יד ,חביתה טבעונית לבחירה ,במילוי גבינת סויה/טחינה –
לבחירה ,ממרח פסטו ואנטיפסטי ,בתוספת סלט ירוק אישי ברוטב ויניגרט.
מוגש עם שתיה חמה וקרה– ₪ 67

כריך חביתה
כריך מלחם עשיר טבעוני ,חביתת חומוס\עדשים\אפונה ,גבית סויה ,חסה ,עגבנייה ובצל סגול.
בצל ועשבי תיבול ללא תוספת תשלום – מומלץ! ₪ 45 -
ניתן לשדרג בתוספת תשלום :פטריות – .₪ 5

סלט בריאות בכתום וסגול
תערובת קינואה ועדשים שחורות ,חמוציות ללא סוכר ,פטרוזיליה קצוצה ,סרטי גזר ,גרעיני חמנייה ודלעת ,על
מצע תערובת חסה ועלי בייבי .מגיע בתוספת פרוסות לחם טבעוני מהמגוון הקיים – ₪ 52

פסטות
רביולי בטטה עשוי בעבודת יד ,בליווי סלט ירוק עשיר מתובל ברוטב ויניגרט.
רטבים לבחירה :נפוליטנה /שמנת (על בסיס קוקוס) פטריות /שמנת (על בסיס קוקוס) פסטו /רוזה ₪ 60 -
תוספת ערמונים לשמנת – ₪ 5

לצד הקפה
-

מאפה בריוש מתובל עם מגוון מליות מלוחות וגבינות טבעוניות – ₪ 18
קרואסון טבעוני – ₪ 16
המגוון מתחלף – שאל את המלצר
סופלה שוקולד עשיר ,מוגש עם גנאש טבעוני – ₪ 24

פינוקים משתלמים
אספרסו וסודה – ₪ 17
קפה ומאפה מהמבחר המוצע – ₪ 22

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

