
בוחרים המבורגר
עפים על התוספות
מתפרעים ברטבים

סלטים

תוספות

שתייה

ארוחת 
ילדים   

כריכים / ראפים

חזה עוף                       34          39    
שניצל קריספי            43          46    

פורטובלו                     30          34 

 

כל הסלטים מוגשים עם עלי חסה, מלפפון, עגבניה, 

נבטי חמניה, כרוב אדום וגזר, בתיבול שמן זית ולימון, נחתכים 

במקום לפי הזמנה ומוגשים בליווי מגוון רטבים לבחירה.

סלט חזה עוף  רצועות חזה עוף צרובות על הגריל                       47

סלט חזה עוף קריספי  רצועות עוף בציפוי פריך                     49   

סלט בריאות                                                                      34 

סלט קיסר                                                                          47
עלי חסה, עגבניה, בצל סגול וקרוטונים מוגש בתיבול רוטב קיסר  

עם רצועות חזה  עוף צרובות על הגריל

תוספות לסלט

ביסים...    מוגש בליווי מגוון רטבים
שניצלוני הבית                           36

רצועות של 100% חזה עוף מובחר בציפוי 
פריך המוכנים במקום באופן יום יומי

כנפיים צ'ילי מתוק /ברביקיו/חריף אש
10 / 20 חצאי כנפיים       32 / 42

סיגרים מרוקאים בייתים         18       

חלפיניו    /     פורטובלו       /   אבוקדו    9    /    שום קונפי   5        
תוספת לחם    5

שתייה קלה                     10

פיוזטי /מים בטעמים    11

קרלסברג / טובורג      18  

סטלה                              22  

המבורגר - 100 גר     19

שניצלונים                     19

נקניקיה                         19          

ארוחה מוגשת עם תוספת
ציפס ושתייה קלה

39

חסה                    /

עגבנייה              /

מלפפון חמוץ    /

בצל סגול           /

בצל מטוגן         /

חלפיניו               /  

ביצת עין             7 

פורטובלו            9 

אבוקדו                9 

שום קונפי           5  

מיונז שום

צ׳ימיצ׳ורי

חריף שאטה

פסטו

ברביקיו

אלף האיים

קטשופ 

מיונז

חרדל

צ‘ילי מתוק

חריף אש

טחינה

ויניגרט
9 מיני המבורגר במארז תשיעיה     139
ניתן לשלב מינימום 3 מכל סוג / תוספת לשלישיית אנטריקוט - 9 ש"ח

תוספות 
להמבורגר

תוספת 
לארוחה רטבים

ציפס 
/

טבעות בצל 
/

סלט אישי
 +

שתייה קלה

בקר                                   150גר' / 220 גר'                   32 / 42 

בקר חריף                        150גר' / 220 גר'                   32 / 42 

בקר קלאסי                    150גר' / 220 גר'                  32 / 42  

הבית  (שילוב  של בקר וטלה)      220 גר'                                           42

טלה                                    220 גר'                                            42

אנטריקוט                         220 גר'                                          49                                                                               

מיני          זוג מיני המבורגר 751x 2  גר' בלחמניית שומשום עם תוספת ירקות ומגוון רטבים

בקר | קלאסי | חריף | הבית | טלה   32  /   אנטריקוט   41   

 

  25
ש"ח

משקל המוצרים הוא לפני ההכנה

ציפס     
טבעות בצל  / סלט אישי

 15
15
18

פיוזטי / מים בטעמים 
בתוספת 1 ש״ח


