
מנות טבעוניות

הקינוחים הטבעוניים של אלמנטס 

שתיה

מגש אינג'רה של אלמנטס������������������������������������������ 70
אתיופיה.  את  פוגשת  הודו  את  פוגשת  ישראל  מקורית:  צפתית  יצירה 
פיוז'ן של מנות שונות בשכבות על צלחת אינג'רה, לחם מחמצת אתיופי 
ישראלי,  סלט  בית,  תוצרת  חומוס  עם  מגיע  טף!  איזה  טף.  קמח  עשוי 
לאכול  אפשר  שאי  חריף  כך  (כל  זאב  של  המפורסם  העגבניות  צ'אטני 
אותו, כל כך מתוק שאי אפשר לעמוד בפניו) עדשים אדומות עם תערובת 
באלמנטס.  יד  בעבודת  "ברברה"  בשם  הידועים  שונים  תבלינים   13 של 

רוטציה של מנות ירקות שונות מבושלות מאתיופיה.
תוספת "לחם" טף - 30 ש"ח

לא חריף

המבורגר צמחוני���������������������������������������������������������� 50
המבורגר צמחוני תוצרת בית מוגש על לחמנייה ללא גלוטן. מגיע עם בצל 

חי או מטוגן, חסה, עגבניה, קטשופ וחרדל. מוגש לצד סלט ישראלי.
תוספת אקסטרה: פטריות - 5 ש"ח

50 �������������������������������������������������������������� סלט אלמנטס
ירקות  קרקרי  לצד  מוגש  אורגני  נבט  ותערובות  עונתיים  ירקות  לקט 

תוצרת בית ללא גלוטן.
רטבים לבחירה: טחינה, חרדל ודבש, שמן זית / חומץ.

ירקות מוקפצים ואורז של אלמנטס �������������������������� 60
תיבול טבעי / רוטב טריאקי של אלמנטס לבחירה.

תוספת טופו - 10 ש"ח

50 �������������������������������������������� ירקות צלויים עם קינואה
ירקות קלויים וקינואה 

50 ���������������������������������������������������� פלטת חומוס אורגני
מוגש לצד ירקות וקרקרים מיובשים ללא גלוטן.

45 ��������������������������������� הבוריטוס המפורסמים של זאב
במילוי  גלוטן),  (מכילה  גדולה  חיטה  טורטית  או  גלוטן  ללא  תירס  טורטית 
שעועית שחורה אורגנית, אורז בסמטי מקסיקני אורגני וסלסה טריה תוצרת 

בית.
ניתן להשיג גם קפוא - מנה נהדרת לקחת הביתה!

הגלידה הטבעונית הטובה בעולם!����������������������������� 20
וקפה,  שמנת  שוקולד  וניל)  קינמון,  (הל,  וניל  צ'אי  קוקוס:  בסיס   על 

לא תאמינו שזה טבעוני!

כדורי "מצווה" אנרגטיים��������������������������������������������� 20
טחינה, שוקולד, קוקוס, סילאן

20 ���������������������������������������������������������� 'סניקרס' תמרים
אגוזי מלך, עטופים בשכבת  בוטנים,  מג'הול, חמאת  מעדן חלומי! תמרי 

שוקולד תוצרת בית.

35 ��������������������������������������������������� עוגת גבינה טבעונית
גבינת קשיו, גרידת לימון, תמר, קראסט קוקוס שקדים בציפוי מגוון פירות 

יער.

בראוניז שוקולד מקמח טף����������������������������������������� 35
לא תאמינו שהוא נטול גלוטן!

25 ����������������������������������������������������������������� מיץ טרי
תערובת של גזר, תפוח, סלק וג'ינג'ר.

ברד תפוחים ללא תוספת סוכר��������������������������� 10

תה צמחים )קר/חם(��������������������������������������������� 10

15 �������������������������������������������������������������� אייס קפה

10 ����������������������������������������������������������������������� קפה

30 ���������������������������������������������� שייק מחלב שקדים
חלב שקדים, תמרים, בננות, תותים, זרעי צ'יה, קינמון

20 ��������������������������������������������� הג'ינגר איל של זאב
מי סודה, ג'ינג'ר טרי טרי, ממותק בסילאן (סירופ תמרים)

10 ���������������������������������������������� סודה עם לימון טרי

בירה תמרים���������������������������������������������������������� 25
מהדורה מיוחדת! 100% ללא גלוטן, 5.4% אלכוהול

כוס יין אדום/לבן�������������������������������������������������� 45
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