
אגריפס 68 ירושלים
שעות משלוחים: ראשון - רביעי: 12:00 - 23:00

חמישי ומוצ"ש עד 00:00 
מינימום הזמנה 89 שח + דמי משלוח

להזמנות אונליין:

ועוד המון הטבות בכל קניה!ומקבלים 10% הנחה על ההזמנה הראשונה  מזמינים משלוח באתר ממפיס                             



תוספות
צ'יפס - 12  

צ'יפס בטטה - 21
צ'יפס מיקס - 18 
טבעות בצל - 18

הום פרייז בטטה - 19
סלט אישי - 12
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מנת ילדים
שניצלונים, צ'יפס, שתייה

MEMPHISKIDS

שתיה קלה - 10 
מים - 7

קורונה - 15
סטלה - 18
טובורג - 19

44

MEMPHIS SALAD
סלט ממפיס פרימיום 

חסה, עלי בייבי, עגבניות שרי, מלפפון 
פטריית פורטבלו צלויה ובצל מקורמל 

ברוטב ויניגרט סויה

    |  160g המבורגר
חזה עוף   |

אנטריקוט   |    

MEMPHIS
MEAL

שדרוג לארוחה
צ'יפס ושתייה קלה*

18
*בירה בתוספת 2 ש"ח

המבורגר צמחוני
פטריית פורטובלו צלויה, ביצת עין 

ובצל מקורמל, מוגש בלחמניה עם חסה
בצל סגול עגבניה ורוטב הבית

38
כנפיים בצ'ילי ושום

כנפי עוף קריספיות בטיגון כפול, 
מוקפצות עם רוטב צ'ילי חריף מתוק

38
סלופי ג'ו

בשר הבקר הפרימיום הטחון שלנו, 
מבושל ברוטב עגבניות חריף מתוק

40

חזה עוף ממפיס
חזה עוף בתערובת תבלינים ייחודית צלוי

על הפלנצה. מוגש בג'בטה עם חסה, עגבניה
בצל סגול, בצל מקורמל ורוטב הבית

40

חזה עוף לואיזיאנה
חזה עוף בציפוי פריך מוגש בג'בטה עם חסה
עגבניה, בצל סגול, בצל מקורמל ורוטב הבית

42

כריך ממפיס אנטריקוט 
פרוסות אנטריקוט עם בצל מטוגן ומיקס

פלפלים פיקנטיים. מוגש בג'בטה עם חסה
עגבניה, בצל סגול ורוטב הבית

52

MEMPHIS PREMIUM BURGER
ממפיס פרימיום המבורגר

המבורגר הבית עשוי מ-100% בשר בקר איכותי, טחון במקום
מוגש בלחמניית בריוש עם חסה, בצל סגול, עגבניה ורוטב הבית
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טופינגים
בצל

מקורמל

MEMPHIS TOPPINGS

2

מיקס
7פלפלים

פטריית
9פורטובלו

רצועות
16אנטריקוט

ביצת
7עין

אננס
8לוהט

אסאדו
15מפורק

קציצה
22024 גרם
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קינוחים  |  צנצנות מיני: טרופי-מנגו / דואט שוקולד / סניקרס / קרם אוראו    19  


