
)

Beef

Spicy Burger

Classic Burger

House Burger (made from beef and lamb

Lamb Burger

150g/220g

150g/220g

150g/220g

220g

220g

32/42

32/42

32/42

42

42

Choose your burger

Choose your toppings

Choose your sauces

Burger's
additions

Meal's
additionsSauces

Lettuce

Tomato

Pickles

Onion

Fried onions

Fried egg                        7

Portobello                       9

Avocado                9

Garlic confit                  5

Garlic mayonnaise

Chimichurri

Shatta acute

Pesto

Barbecue

Thousand Islands

Ketchup

Mayonnaise

Mustard

Sweet chili

Severe fire
Tahini

Vinaigrette

Fries
/

skinny Fries
/

Onion rings
/

Salad
+

Soft drinks

  25

/

/

/

/

/

/

139

Available in hillbilly bun

Mini burger 9 pack
Mix&match! minimum 3 of any type

Extra Entrecote trio - NIS 9

Mini      Couple mini Hamburgers 75 x 2 g in a sesame

bun with vegetables and a variety of sauces on the side

Beef | Classic | spicy | Home | Lamb 32 / Entrecote 41

 

1

Sandwiches / Wraps

Fries / Skinny Fries 15

Onion rings / Salad 15

Fries MIX / Fries SWEET 18

Chicken Breast

Crispy Schnitzel

Portobello

Chicken Fingers                    36

Strips of 100% premium

chicken breast topped with crisp

prepared on site on a daily basis

Chicken Wings 10/20  wing halfs   32/42

sweet chili / BBQ / spicy fire
Home Moroccan Cigars       18

34 39

43 46

 served with a
variety of sauces

30 34

Bites...

Additions

NIS

Burger

Salads

salad additions

Portobello 9 / avocado 9 / garlic confit 5 

Extra bread 5

Chicken Breast Salad
   seared chicken breast strips on the grill

Crispy Chicken Breast Salad
Crispy chicken strips

Healthy Salad

Caesar Salad
 Lettuce, tomato, red onion and crouton served seasoned with
Caesar dressing With strips of chicken breast seared on the grill

47

49

34

47

All 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.

Drinks

Children's
meal

Soft drinks

Fioseti / Flavored Water

Carlsberg / Tuborg

Stella

Hamburger - 100g  19

Chicken Fingers     

A meal is served with an

additional fries and soft drink

39

10

11

18

22

19 

The weight of the products
is before cooking

Fuze tea / 
Flavored water
Extra 1 NIS



בוחרים המבורגר
עפים על התוספות
מתפרעים ברטבים

סלטים

תוספות

שתייה

ארוחת 
ילדים   

כריכים / ראפים
חזה עוף                       34          39    

שניצל קריספי            43          46    

פורטובלו                     30          34 

 

כל הסלטים מוגשים עם עלי חסה, מלפפון, עגבנייה, 
כרוב אדום וגזר, בתיבול שמן זית ולימון, נחתכים במקום לפי 

הזמנה ומוגשים בליווי מגוון רטבים לבחירה.

סלט חזה עוף  רצועות חזה עוף צרובות על הגריל                       47

סלט חזה עוף קריספי  רצועות עוף בציפוי פריך                     49   

סלט בריאות                                                                      34 

סלט קיסר                                                                          47
עלי חסה, עגבנייה, בצל סגול וקרוטונים מוגש בתיבול רוטב קיסר  

עם רצועות חזה  עוף צרובות על הגריל

תוספות לסלט

ביסים...    מוגש בליווי מגוון רטבים
שניצלוני הבית                           36

רצועות של 100% חזה עוף מובחר בציפוי 
פריך המוכנים במקום באופן יום יומי

כנפיים צ'ילי מתוק /ברביקיו/חריף אש
10 / 20 חצאי כנפיים     32 / 42

סיגרים מרוקאים בייתים         18       

      5 קונפי    שום       /      9 אבוקדו        /    9 פורטבלו     
תוספת לחם    5

שתייה קלה                      10

פיוז-טי /מים בטעמים  11  

קרלסברג / טובורג       18  

סטלה                               22  

המבורגר - 100 גר      19

שניצלונים                      19

ארוחה מוגשת עם תוספת
ציפס ושתייה קלה

39

חסה                    /

עגבנייה              /

מלפפון חמוץ    /

בצל סגול           /

בצל מטוגן         /

ביצת עין             7 

פורטבלו             9 

אבוקדו                9 

שום קונפי           5  

מיונז שום
צ׳ימיצ׳ורי

חריף שאטה
פסטו

ברביקיו
אלף האיים

קטשופ 
מיונז

חרדל
צ‘ילי מתוק

חריף אש
טחינה

ויניגרט
9 מיני המבורגר במארז תשיעיה     139
ניתן לשלב מינימום 3 מכל סוג / תוספת לשלישיית אנטריקוט - 9 ש"ח

תוספות 
להמבורגר

תוספת 
לארוחה רטבים

ציפס 
/

ציפס דק 
/

טבעות בצל 
/

סלט אישי
 +

שתייה קלה

בקר                                   150גר' / 220 גר'                   32 / 42 
בקר חריף                        150גר' / 220 גר'                   32 / 42 
בקר קלאסי                    150גר' / 220 גר'                  32 / 42  
הבית  (שילוב  של בקר וטלה)      220 גר'                                           42
טלה                                    220 גר'                                            42

אנטריקוט                         220 גר'                                          49                                                                               

מיני          זוג מיני המבורגר 751x 2  גר' בלחמניית שומשום עם תוספת ירקות ומגוון רטבים

בקר | קלאסי | חריף | הבית | טלה   32  /   אנטריקוט   41   

 

25 ש"ח

משקל המוצרים הוא לפני ההכנה

ציפס  /  ציפס דק   
טבעות בצל  / סלט אישי

 15

15

18

פיוז-טי 
מים בטעמים 

בתוספת 1 ש״ח


