
אזהרה:מכיל אלכוהול–מומלץ להימנע משתייה מופרזת | מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה אסורה | בהצגת תעודה מזהה בלבד

צ'יפס | צ'יפס מתובל | סלט ישראלי אישי

הום פרייז בצ'ילי ושומשום )בדיל + ₪4(

15 תוספת ליד )כלול בדיל(

דיל 16דיל 8 דיל 3דיל 2

דיל משתלם קלאסי

זוג בורגרים + 
תוספת ליד

שלישיית בורגרים + 
תוספת ליד

שמיניית בורגרים + 
2 תוספות ליד

מארז 16 + 
4 תוספות ליד

בורגר )כ-80 גר'( / שניצלונים 
+ צ'יפס + ירקות חתוכים +

כוס מיץ + הפתעה 

36ילדודס

2תוספת מעל

הבורגרים הקלאסיים )כ-80 גר'(

₪

₪₪

 מנתחי בקר
מובחרים

בקר
 מנתחי

 בקר וטלה
מובחרים

טלה
 מנתחי בקר

 ובריסקט מובחרים
 בעישון עדין

גחלים
 מנתחי בקר

 ותערובת תבלינים
פיקנטית

 מרגז
פיקנטי

 עדשים ושעועית מש
 מונבטים, סלק, אורז
 מלא, ירקות טריים,

תבלינים וסויה

*טבעוני

בחרו את הטעמים שלכם

 בלחמניה עם חסה, 
עגבנייה, בצל ורוטב הבית 

בצל מטוגן | פטריות | 
סלסת עגבניות חריפה וטחינה

)מחיר לכל תוספת(

שניצלונים / פילה עוף בצלחת + תוספת ליד

שתייה

)ב-T.A מוגש עם מים מינרליים(

חסה, מלפפון, עגבנייה, בצל סגול ופטרוזיליה
ברוטב שמן זית ולימון

סלט ישראלי גדול

תוספות מעל הסלטים

רצועות עוף בציפוי פריך, איולי שום, חסה קצוצה, 
פרוסות עגבנייה ובצל

כריך שניצלונים

רצועות עוף במרינדת שמן זית, תבלינים ועשבי תיבול עם 
איולי שום, חסה קצוצה, פרוסות עגבנייה ופטריות צלויות

כריך עוף במרינדה

38₪ כריכים

₪ 44

זוג
₪ 39 

שלישיה 
₪ 49

שמיניה 
₪ 132

שישה עשר 
₪ 258

)ללא תוספות | כ-80 גר'(

המארזים 
הקלאסיים

49₪

ארוחת בורגר גדול )כ- 120 גר'(

4 תוספת מעל
בצל מטוגן / פטריות / סלסת עגבניות חריפה וטחינה

בורגר מנתחי בקר ואנטריקוט
 + תוספת ליד + פחית

דאבל בורגר )כ-240 גר'( + 13 ₪

פרימיום דיל
בורגר מנתחי בקר

+ תוספת ליד + פחית

דאבל בורגר )כ-240 גר'( + 12 ₪

ביג דיל

₪

בורגר פרימיום בודד- 36 ₪בורגר גדול בודד- 29 ₪

53₪59 ₪

59₪152₪298₪

9 ₪קינלי סודה ₪10נביעות פלוס בטעמים ₪10קוקה קולה / פנטה / ספרייט
 TEA ₪10פיוז 9 ₪נביעות מים מינרליים₪10בקבוק פריגת 330 מ"ל

רצועות עוף במרינדה / רצועות עוף בציפוי פריך 10 ₪
בורגר )כ-80 גר'( 11 ₪ / בורגר גדול )כ-120 גר'( 14 ₪  

בורגר מנתחי בקר ואנטריקוט )כ-120 גר'( 17 ₪
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