
100% בורגר
125 גר׳ 

בשר בקר

תוספת לארוחה  >  17
צ׳יפס / טבעות בצל / סלט אישי + בקבוק שתייה

פיוזטי / מים בטעמים בתוספת 1 ש״ח

100% בורגר
100% בורגר חריף

בתוספת מיונז פלפלים מעושנים וחלפיניו

חזה עוף
שניצל קריספי

צמחוני
פורטובלו צלויה בתיבול שמן זית, מלח ופלפל

בורגר ועוד  >
מוגשים בלחמנייה עם מיונז צ׳ילי, חסה, עגבנייה מלפפון חמוץ  ובצל סגול

<  extras

תוספות > 
צ׳יפס  /  טבעות בצל  /  סלט אישי                         12 

צ׳יפס  בטטה                                                                 15

סיגרים במילוי בשר טחון פיקנטי                                             15 

שניצלונים עשוי מ100% חזה עוף                                           32 

שתייה > 

28

ריבת בצל     /     ביצת עין     5     /     פורטובלו      7     
אבוקדו     7   /   אווז מעושן    10    

since 1999  |   כשר
משקל המוצרים הנזכר הינו לפני הכנה, ט.ל.ח

תוספת בורגר 125 גר׳ >                                                10

בקבוק שתייה קלה                    10
פיוזטי / מים בטעמים               11

בקבוק קרלסברג/טובורג          18 



ארוחה

45
בורגר / כריך 

תוספת  לבחירה 
ובקבוק שתייה

פיוזטי / מים בטעמים בתוספת 1 ש״ח

כל הסלטים שלנו  מוגשים עם
חסה, עבנייה, מלפפון, כרוב אדום

גזר ובצל סגול בתיבול שמן זית ולימון
נחתכים במקום לפי הזמנה

ומוגשים עם מגוון רטבים לבחירה

חזה עוף                              42 
שניצל קריספי                   45 

פורטבלו                              42   
ירוק                                       32  

רטבים לבחירה > 

מיונז / קטשופ / חרדל  /  ברביקיו

מיונז צ׳ילי / צ׳יפוטלה / צ׳ילי מתוק

מיונז שום / טחינה  



burger & more >
 served on a bun with chili-mayonnaise, lettuce,
 tomato, pickle, and red onion

28
125g of 
100% beef

soft drinks >

since 1999 | kosher

Soft Drink, in a bottle        10 
FUZE TEA / Flavored Water         11
CARLSBERG / TUBORG
in a bottle                                      18    

Meal Extras  >  17
fries / onion rings / SIDE SALAD 
+ Soft Drink, in a bottle  
FUZE TEA / Flavored Water  plus 1 NIS

100% burger
100% spicy burger
WITH SMOKED PEPPERS MAYONNAISE AND JALAPENOS

Chicken Breast
Crispy Schnitzel 
Veggie Burger
Roasted Portobello mushroom seasoned
with olive oil, salt and pepper 

Toppings  >

ON THE SIDE  >

Onion Jam   /    Portobello    7 
avocado   7  /    Fried Egg    5 
Smoked Goose    10     /     foie gras   25

Additional 125g Burger                 10    

French Fries / ONION RINGS / SIDE SALAD              12
SWEET pOTATO FRIES                                                             15

PASTRY CIGARS FILLED WITH SPICY GROUND MEAT                  15

Chicken Nuggets made with 100% chicken breast         32

Meal

45
Weight is measured before cooking



Meal

45
Burger / Sandwich
with Side Dish and
soft drink in a bottle

FUZE TEA / Flavored Water  plus 1 NIS

Salads >
the salads are served with lettuce,
cucumber, tomato, red cabbage and
carrots, seasone with olive oil and
lemon,freshly chopped by order
and served with a variety of sauces
to choose from

Chicken Breast                  42

Crispy Schnitzel              45

Portobello                           42

Leafy Green                          32

Choice of Sauces

Mayonnaise /  ketchup /  mustard 
BBQ / sweet chili  / CHIPOTLE
chili-mayonnaise 
tahini  /  Garlic mayonnaise

Health
warning
salads


