
סלט 
אנטריקוט

סלט 
חזה עוף

חזה עוף פריך 
לואיזיאנה

חזה עוף
ממפיס

₪52

₪58

₪37

₪37

חזה עוף צלוי על הפלאנצ׳ה בתיבול ק׳ייגן, 
מוגש בלחמניית המבורגר, חסה עגבניה, 

בצל סגול, בצל מקורמל ורוטב הבית

חזה עוף בציפוי פריך, בלחמניית 
המבורגר עם חסה, עגבניה, בצל סגול, 

בצל מקורמל ורוטב הבית

חסה, שרי, גמבה, מלפפון, בצל סגול, 
גזר מגורד, פטריית פורטבלו צלויה, בצל 

מקורמל ואיולי עשבי תיבול

חסה רומית, עלי בייבי, שרי אדום וצהוב, מלפפון, 
בצל סגול, פטריית פורטבלו צלויה, בצל מקורמל 

ואנטריקוט פרוס. מוגש בליווי רוטב אומאמי

*מידת העשייה שלנו MW **מגיע עם בצל מקורמל, רוטב הבית, חסה, עגבניה ובצל סגול

המבורגר
₪32צמחוני

פטריית פורטבלו צלויה, ביצת עין
 מוגש בלחמניית המבורגר עם חסֿה בצל, 

עגבניה, בצל מקורמל ורוטב הבית

כ-160גר׳

כ-220גר׳

כ-300גר׳

המבורגר

₪37

₪47

₪57

צ׳יפס................₪12
צ׳יפס מיקס.....₪18
צ׳יפס בטטה....₪21

סלט קטן..........₪10 
טבעות בצל......₪18

תוספות

ביצה..................₪7
פורטבלו.............₪9 
אנטריקוט......₪16

מעל

שתיה קלה - ₪10 1/3 בירה מהחבית - ₪10
קינוח - ₪10

ב- ₪18)צ׳יפס+שתיה/בירה( לארוחה הגדילו 



₪32

₪37

₪47

₪57

*Burgers are grilled Medium-Well **Burgers are served with caramelized onion, House sauce, lettuce, 
tomatoes and red onions

160gr

220gr

300gr

French Fries.............₪12
Mixed Fries.............₪18
sweet potato fries.......₪21
Small Salad.............₪10 
onion rings.............₪18

Sunny side egg..............₪7

Portobello mushrooms.......₪9

Entrecote (Ribeye Steak)...₪16

Vegetarian

HAMBURGER TOPPINGS

ON THE SIDE

₪52

₪58

₪37

₪37

Grilled chicken breast with Cajun-style seasoning 
served on a burger bun with lettuce, tomato, onion, 

caramelized onion and house sauce

Breaded chicken breast served on a burger bun with 
lettuce, tomato, onion, caramelized onion and house 

sauce

Lettuce, cherry tomatoes, bell peppers, cucumber, 
red onion, shredded carrots, grilled portabello 

mushroom, caramelized onion, sliced grilled chicken 
Aioli sauce and seasonings

Romaine and baby lettuce, red and yellow cherry 
tomatoes, cucumbers, red onion, grilled portabello 

mushroom, caramelized onion, sliced entrecote 
served with Umami sauce

Entrecote 
Salad

Chicken Breast 
Salad

Crispy Louisiana 
Chicken Breast

Chicken Breast 
Memphis

Vegetarian – Grilled portobello mushroom and 
sunny-side egg served on a burger bun with lettuce, 
tomato, onion, caramelized onion and house sauce

Soft-drink / Beer from the tap - ₪10
Dessert - ₪10
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SUPER
SIZE (FRENCH FRIES+SODA\BEER) FOR ONLY 18NIS!!

SUPER
SIZE (FRENCH FRIES+SODA\BEER) FOR ONLY 18NIS!!


