
*ניתן לבקש לחמניה ללא גלוטן בתוספת תשלום של ₪6

₪65   X בורגר
המבורגר 220 גרם מ 100 % בקר טרי, רצועות אנטרקוט 
 צלויות, שמנת פטריות, עגבניה, גבינת צ'דר ואיולי חרדל, 

בלחמניה טריה חתוכה וצלויה. מוגש עם מנת קריספי צ'יפס

₪65 אסאדו בורגר  
 המבורגר 150 גרם מ 100 % בקר טרי, אסאדו מעושן, 

 שמנת פלפלת, צ'ימיצ'ורי, איולי חרדל, ובצל קריספי, 
בלחמניה טריה. מוגש עם מנת קריספי צ'יפס

₪42 SMASH בורגר 
 המבורגר 160 גרם שעשוי משתי קציצות בקר 100 % טרי, 

 מעוכות דק דק, גבינת גאודה, סלט קולסלו, 
מלפפון חמוץ איולי חרדל וקטשופ, בלחמניה טריה

₪45 דאון טאון בורגר 
 המבורגר 150 גרם מ 100 % בקר טרי, חזה אווז, 

 גבינת גאודה, צ'יפס סלק, צ'ימיצ'ורי, איולי חרדל, חסה, 
עגבניה, בצל סגול ומלפפון חמוץ בלחמניה טריה

₪42 טוקיו בורגר 
המבורגר 150 גרם מ 100 % בקר טרי, גבינת גאודה, פטריות 

מטוגנות, בצל מטוגן, נבטים, טריאקי, שומשום איולי חרדל, 
חסה, עגבניה, בצל סגול ומלפפון חמוץ בלחמניה טריה 

₪48 מאק&  צ'יז בורגר 
 המבורגר 150 גרם מ 100 % בקר טרי, 

 מאק & צ'יז וציטוס, איולי חרדל, חסה, עגבניה, בצל סגול 
ומלפפון חמוץ בלחמניה טריה 

₪42 מקסיקאנו בורגר 
 המבורגר 110 גרם מ 100 % בקר טרי, צ'ילי קון קארנה, 

 אבוקדו, חלפיניו, בצל קריספי, איולי חרדל, חסה, עגבניה, 
בצל סגול ומלפפון חמוץ בלחמניה טריה

₪65 פאנצ'טה בורגר 
המבורגר 150 גרם מ 100 % בקר טרי, רצועות טלה מעושן, 

 שמנת פטריות, בצל מטוגן, איולי חרדל, חסה, עגבניה, 
 בצל סגול ומלפפון חמוץ בלחמניה טריה, 

מוגש עם מנת קריספי צ'יפס

₪47 צ'יזי מיקס בורגר 
 המבורגר 220 גרם מ 100 % בקר טרי, מיקס גבינות, 
 בטטה קראנץ, איולי חרדל, חסה, עגבניה, בצל סגול 

ומלפפון חמוץ בלחמניה טריה

₪48 כנאפה בורגר 
 המבורגר 150 גרם מ 100 % בקר טרי, כנאפה מוצרלה, 

 ריבת שרי, בוטנים קצוצים, איולי חרדל, חסה, עגבניה, 
בצל סגול ומלפפון חמוץ בלחמניה טריה

₪35 קריספי קראנץ 
 חזה עוף בציפוי פיצפוצי אורז, צ'ימיצורי, צ'ילי מתוק, 
שומשום, חסה, עגבניה, סלט קולסלו בלחמניה טריה

₪10 צ'יפס פילדלפיה 
צ'יפס מתפוחי אדמה מובחרים, מתובלים בתבלין ק'יגון

 ₪14 צ'יפס פרמזן 
 צ'יפס מתפוחי אדמה מובחרים, מתובלים בתבלין ק'יגון, 

מוגש עם שבבי גבינת פרמזן, שום, ופטרוזיליה

₪16 צ'יפס חמאת צ'ילי 
 פלחי תפוח אדמה מובחרים, מוגש עם רוטב 

חמאת צ'ילי והדרים, שום, ופטרוזיליה

₪18 מיקס מטוגן 
 צ'יפס מתפוחי אדמה מובחרים, פלחי תפוח אדמה 

מובחרים, טבעות בצל ועיגולי פירה,מתובלים בתבלין ק'יגון

₪28 בורגר ילדים 
 המבורגר 110 גרם מ 100 % בקר טרי, איולי חרדל, 
 מלפפון חמוץ, חסה, עגבניה, בלחמניה טריה.מוגש 

עם קריספי צ'יפס מתפוחי אדמה מובחרים

₪30 קריספי מאק&צ'יז ילדים 
 חזה עוף פצפוצים, מאק&צ'יז, עגבניה, חסה,

 מלפפון חמוץ וקריספי צ'יפס מתפוחי אדמה מובחרים, 
מוגש בצלחת

₪28 שניצל ילדים 
 שניצל, עגבניה , חסה, איולי חרדל, בלחמניה טריה, 

מוגש עם קריספי צ'יפס מתפוחי אדמה מובחרים

₪20 אסאדו 

₪15 צ'ילי קון קרנה 

₪15 אנטרקוט 

₪8 חזה אווז 

₪15 מאק&צ'יז 

₪10 גבינת מוצרלה פסטו 

₪8 גבינת צ'דר 

₪7 גבינת גאודה 

₪10 שמנת פטריות 

₪5 בצל מטוגן 

₪8 אננס 

₪8 פטריות 

₪5 ביצת עין 

₪5 צ'ימיצ'ורי 

₪5 אבוקדו 

₪5 חלפיניו 

תוספות לצד ההמבורגרבורגרים מיוחדים

תוספות מעל ההמבורגר

מנות ילדים

Menu



נשנושים/מנות ראשונות

סלטים

רולים

בורגרים קלאסים

Menu

₪30 קריספי צ'יקן 
 פילה חזה עוף בציפוי סופר קריספי, על שיפודי עץ, 

צ'ילי מתוק ושומשום

₪45 קריספי מיקס
 פילה חזה עוף בציפוי סופר קריספי, על שיפודי עץ, 

כנפיים מטוגנות, וחזה עוף פצפוצים, צ'ילי מתוק ושומשום

₪28 קריספי כנפיים
כנפיים מטוגנות, ברוטב חמאה צ'ילי הדרים

₪29 קונפי ארטישוק בלאבנה
 קונפי של לבבות ארטישוק קריספי, 

רוטב לאבנה טחינה, גבינת פרמזן, נבטי חמנייה ולימון 

₪29 זהרתנה בלאבנה
 פרחי כרובית בציפוי קריספי, רוטב לאבנה טחינה, 

גבינת פרמזן, נבטי חמנייה לימון 

₪30 צ'יזי סטיק
 אצבעות מוצרלה בציפוי קריספי, מוגשות עם 

רוטב איולי צ'יפוטלה 

₪30 שמפניון מוקפץ
 פטריות שמפניון ושעועית ירוקה עדינה בציפוי קריספי, 

עם רוטב צ'ילי טריאקי ובוטנים

₪42 סלט עוף
רצועות חזה עוף,  תערובת לבבות חסה ורוקט, עגבניות שרי, 

 זיתי קלמטה, וגבינת פרמזן, עם רוטב ויניגרט נענע, 
צ'יפס סלק וצ'יפס בטטה

גדול ₪42/קטן ₪27 סלט חלומי
 קוביות גבינת חלומי מטוגנות, עגבניות שרי, זיתי קלמטה, 

בצל סגול, תערובת חסות, צ'ילי טריאקי, שומשום וויניגרט נענע

גדול ₪35/קטן ₪25 סלט קינואה ובורגול
קינואה אדומה, בורגול, פלפלים קצוצים, מלפפון טרי קצוץ, 

פטרוזיליה, חמוציות, שקדים קלויים, שמן זית ומיץ לימון

גדול ₪35/קטן ₪25 סלט קריספי
רצועות שניצל, קרוטונים, זיתי קלמטה, עגבניות שרי, תערובת 

חסה, בצל סגול, צ'ילי מתוק, שומשום ווינגרט נענע

גדול ₪30/קטן ₪20 סלט גבינה
 גבינת פטה, קרוטוני בטטה, זיתי קלמטה, עגבניות שרי, 

תערובת חסה, בצל סגול וויניגרט נענע

ניתן להוסיף לכל הסלטים ממגוון התוספות הבאות

₪15 תוספת חלומי 
תוספת פטה  ₪10
₪15 תוספת חזה עוף

₪42 רול מקסיקאני
 בשר בקר מתובל בתערובת תיבול מקסיקנית פיקנטית 

עם גבינת צ'דר, מגולגל בטורטיה, ומטוגן

₪40 אלקבבג'י רול
 צ'ילי קון קראנה, צ'יפס מתפוחי אדמה, סלט קולסלאו, 

מלפפון חמוץ, מגולגל בטורטיה

₪33 רול שניצל
 שניצל, חסה, עגבניה, סלט קולסלו וצ'ילי מתוק, 

מגולגל בטורטיה

₪33 רול עוף 
רצועות חזה עוף, חסה, עגבניה, סלט קולסלו, וצ'ילי מתוק, 

מגולגל בטורטיה

*ניתן לבקש לחמניה ללא גלוטן בתוספת תשלום של ₪6

₪30 קלאסי בורגר 110 
 המבורגר 110 גרם מ 100 % בקר טרי, איולי חרדל, 

מלפפון חמוץ, חסה, עגבניה ובצל סגול בלחמניה טריה 

₪35 קלאסי בורגר 150
 המבורגר 150 גרם מ 100 % בקר טרי, איולי חרדל, 

מלפפון חמוץ, חסה, עגבניה ובצל סגול בלחמניה טריה 

₪43 קלאסי בורגר 220
 המבורגר 220 גרם מ 100 % בקר טרי, איולי חרדל, 

מלפפון חמוץ, חסה, עגבניה ובצל סגול בלחמניה טריה 

₪50 קלאסי בורגר 300 
 המבורגר 300 גרם מ 100 % בקר טרי, איולי חרדל, 

מלפפון חמוץ, חסה, עגבניה ובצל סגול בלחמניה טריה


