
 סלטים
 36 //                                               ירקות טריים, בצל סגול וטחינהסלט  ,הגרילרצועות חזה עוף על סלט עוף ישראלי  

 35 //                                ירקות טריים מצעחזה עוף מוקפץ עם בצל ופטריות ברוטב פסטו על סלט עוף/טופו פסטו 

 20 //                                                                               סלט אישי מירקות ועלים טרייםסלט קליל 
 

 המבורגרים
 תקציצ  עם  הבורגרים שלנו מוכנים במקום מתערובת בקר

 לצידה...  ירקותובמקום  בלחמניה אפויהר', ג 220

 35  //               משמאל             "על הבורגר"  מבחר תוספות   המבורגר הבית

49 //                    תלת עין, איולי פלפצחזה אווז מעושן, בי  ביולי  4  המבורגר ה
 44 //            ביצת עיןו חלפיניו,צ'יפוטלה,צ'ילי קון קרנהמקסיקני המבורגר 

 44 / /                           צ'יליטרי ורוטב  אננס צרוב, בזיליקום המבורגר קופיפי 

 39 //                            בצל מוקפץו ברוטב ברבקיו ספרדיספרדי המבורגר 

 35 //            . מבחר "על הבורגר" משמאללבחירהתוספת צד  צ'יקן בורגר

 מטוגןוגזר, פסטו ובצל   קציצת עדשים בטטה המבורגר טבעוני

 39  //צד לבחירה                                   מוגש בליווי תוספת                                            

8*בהזמנת המבורגר מנת מיני ציפס  // 

 ראשונות
 14 //                ולחם הבית  יין אדום ואגוזי מלך, עם ריבת בצל  ב   פטה כבד עוף

26  //               ברוטב בלסמי ושמן זית, עם פרוסות לחם הביתקרפצ'יו סינטה  

 עיקריות
 38 //                            תבשיל בקר ושעועית על מצע אורזצ'ילי קון קרנה  

73 //                     צד לבחירה     בליווי תוספת ,  גרם 270סטייק אנטריקוט 
 38 //          אורז צ'ואן תפוז על יבסמוקפץ עוף וירקות  טופו  /קריספי צ'יקן

 30 //              באיולי צ'ילי     ופטריות  בצל מוקפץ עוף צלוי, חסה,טורטיה עוף 

 34  //                  וטחינהירקות טריים  ,  סגול    קבבוני בקר, בצלטורטיה לבנונית  

 37  //       תוספת צד לבחירה  ,סיצ'ואן  /צ'ימיצ'וריברוטב    עוף על הגריל  חזה

 41  //      על מצע טורטיה, סלט עלים וטחינה םקבבוני בקרפלטת קציצות 

8עיקרית מנת מיני ציפס  // מנה *בהזמנת 

 נשנושים
 36  //             שניצלוני עוף

        פוטטוס/צ'יפסבליווי  
 16 //                 אדממה 

  16  //               נאצ'וס ביתי  
 19//                        פוטטוס

 19 //   י/ קלאסי    כפר צ'יפס
  12  //            גר'  180  צ'יפסמיני  

 צד תוספות
   8  //               פוטטוס ביתי

   8 //                         אורז 
 8  //                          סלט  

 קינוחים
27  //       ה שוקולד  לסופ

 

 על הבורגר
 18  //'   גר  440דאבל בורגר  

   5 //   פטריות מוקפצות  
   5 //                  ביצת עין 
   10  //                      חזה אווז  

   4//              בצל מוקפץ
5//                ילי'אננס בצ



 צ'ייסרים במבצע

 9                                                ערנבים                               
 10                       בטעמים / קוורבו / טרי אוליבס בושמילס 

 13                            דרמבויי / מאנקי שולדרסיילור ג'רי / 
15                                   שנה                           12גלנפידיך 

 

 וויסקי 
    31/17ג'וני ווקר רד לייבל                

 38/21                ג'וני ווקר בלק לייבל
 29/16בושמילס                                
 29/16ג'יימסון                                   

 45/24                                גלנפידיך
 45/25                                  לפרויג

 45/25                                טליסקר

 וודקה 
 32/17                 סטולי                   

 24/13אבסולוט                               
 40/22       טעמים                  בואן גוך  

 טרי אוליבס טעמים              

 ג'ין 
 31/17                                    בולדוג 

 27/15גורדונס                                 
 31/17בומביי                                    

 רום
 31/17                            סיילור ג'רי

 31/17                        בלאקקפטן מורגן  
 27/17בקרדי                                    

 טקילה
 32/17קוורבו גולד                           

 47/26                           1800קוורבו 
 40/22פטרון קפה                            

 אניס
 32/17                           אוזו פלומרי 

 18/10ערק                                        
 33/18                            60%נט  יאבס

 26/14   ביאנקו/רוסו/סקו        מרטיני
 31/17קמפרי                                    

 ליקרים 
 27/15                     פיירבול             

 42/22                 55%שארטרז ירוק  
 36/20דראמבוי                                
 32/17פיג'                                         
 31/16מידורי                                      
 31/16מאליבו                                   

 31/16לואה                                  קא
 31/16בייליס                                    

 *מגוון מלא בבר או אצל המלצר

 שתייה קלה 
 11                         קולה/ קולה זירו

                                11               ספרייט/ ספרייט זירו      
 11        תפוזים/ אשכוליות/ תפוחים  

 11סודה/ מים מינרליים                     
 13      בירה שחורה    /טוניקקרנברי/  

                                              16            משקה אנרגיה                  

בירות חבית
 31                                                                          4.2%סטאוט    גינס
 31/25                                                                       5%לאגר    קלר

 31                                                                         8%אייל  ברבר
 31                                                                    4.7%חיטה  שושנע

 31                                                               8%אייל  קסטיל
 ipa   6%                                                             31/25   גריןאלכסנדר  

30/25                                                    5.7%אייל    אלכסנדר אמברה
 30/25                                                       5.3%אייל    אלכסנדר בלונד

 27/24  (  24/19חברי אס"ט  )                                             5.2%לאגר  טובורג  
 30/25                                                                      5.2%לאגר  סטלה  
 27/24  (  22/18חברי אס"ט  )                                          4.9%לאגר    ברנרד

 30/25                                                                      5%חיטה    טוכר
26                                   5.9%מ"ל  330בקבוק אגס  / סיידר אפס תפוח

 קוקטיילים
 30             מוחיטו                                                                    

  30                          לונג איילנד                                                 
 30                        קוסמופוליטן                                               

 30                       אפל מרטיני                                                   
 35                     שיתוק                                                            
 35                     פייג' סאוור                                                     

 35                מידורי סאוור                                                        
 35                    פליימינג לבורגיני                                               

52                                                                                        30 

 יינות
 29/112מרלו טו ויינז  קולומביה קרסט                                 
 27/112גוורץ טו ויינז קולומביה קרסט                                  

23/75למברוסקו רוזה                                                          


