
    

 צ'יפס / צ'יפס חריף שדרגו עם גבינה
29בולגרית מגורדת ב- 12 ש"ח

39מיקס צ'יפס מיקס טעים וממכר של צ'יפס וצ'יפס בטטה

 צ’יפס בטטה שדרגו עם גבינה בולגרית מגורדת
אוגבינת צ'דר מותכת ב- 12 ש"ח בלבד

39

35אדממה סויה ירוקה ומלח גס 

35פלטת ירקות - מוגשת עם טחינה

 טורטיה אנטריקוט בטחינה
אנטריקוט קצוץ על הפלנצ׳ה עם הרבה בצל ועגבניות, טחינה 

וסלסת עגבניות
49

39אמפנדס ביתי כיסוני בשר אפויים

סיגרים מרוקאיים ביתיים ממולאים בבשר בקר, 
מוגשים עם טחינה

39

39טבעות בצל

19לחם נפלא  פרנה מרוקאית חמה מוגשת עם מטבלים

39כרובית מטוגנת מוגשת עם רוטב צ'ילי 

חציל בגריל עם טחינה חציל בלאדי על הגריל עם 
טחינה ובצל ירוק. מוגש עם פרוסות לחם קלוי 

39

 ההמבורגרים שלנו הם 100% בשר בקר ישראלי
טרי הנטחן במקום!

59כנפי עוף ברוטב צ׳ילי מתוק

פיש ‘N’ צ’יפס 
דג קוד מטוגן בבלילה פריכה, עם צ’יפס ורוטב טרטר

69

דורום אנטריקוט 
פיתה דרוזית, אנטריקוט קצוץ על הפלנצ׳ה עם הרבה בצל, עגבניות, 

טחינה וירקות טריים. מוגש עם צ'יפס
69

59שניצלוני פילה עוף פריכים

נקניקיות וואגיו הנקניקיות הטובות ביותר מבשר וואגיו, 
מוגשות עם הום פרייז וכרוב כבוש 

69

ספריבס מעושן  
צלעות עגל בבישול ארוך ארוך בתנור עם הרוטב המיוחד שלנו. 

מוגש עם צ׳יפס
119

קומבו דלוקס מגש מושחת ביותר עם ספריבס, בשר 
אונטריב מפורק עם בצל קריספי וביצת עין, נקניקיית עגל 

עסיסית, סלט קולסלו הום מייד בצל וחלפיניו כבושים, פרוסות 
לחם קלויות על הגריל וצ'יפס

149

כריך אונטריב מפורק בשר בקר בבישול ארוך ברוטב 
טריאקי, רוטב איולי פיקנטי, חסה, מלפפון חמוץ, ובצל קריספי 

מוגש בלחמניית המבורגר
59

נמסיס שוקולד
עוגת שוקולד ביתית חמה ונימוחה מאוד, מלאה בשוקולד 

מבפנים ומבחוץ, מוגשת עם כדור גלידה וניל
41

מגדל ברולה קפוא 
ריבועי קרם ברולה סמיפרדו עם מקלות וניל מדגאסקר, שכבות 

טוויל וופל פריך, מוגש עם בננות מקורמלות ברוטב טופי חם
43

קסטה שחור לבן באמבטיית שוקולד 
2 קסטות עם גלידת שוקולד בראוניז, וניל, קרם עוגיות ורוטב 

שוקולד חם. זהירות זה ממכר!
39

59 פיצה מרגריטה
רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה טרייה

69 פיצה ארבע גבינות
שילוב מושלם של גבינת מוצרלה, פרמז'ן, בולגרית וצ'דר

69  פיצה פפרוני 
פרוסות פפרוני, רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה טרייה

PIZZAS

סלט יווני
חסה, מלפפונים, עגבניות שרי, בצל סגול, זיתי קלמטה, פרוסות 
גבינה בולגרית, ברוטב שמן זית ולימון. מוגש עם חצי לחם הבית

59

סלט קיסר עוף
רצועות חזה עוף על הגריל, חסה, ארוגולה, גבינת פרמז׳ן, 

מלפפונים, בצל סגול, עגבניות שרי ברוטב קיסר קלאסי. מוגש 
עם חצי לחם הבית

59

 * ניתן לקבל את מנת ההמבורגר בלחמנייה ללא גלוטן
או לחמנייה 100% כוסמין בתוספת 5 ש"ח

57המבורגר

65המבורגר אנטריקוט

65המבורגר וואגיו מהבשר הטוב בעולם!

BIG BURGER67 לקרניבורים אמיתיים

CRUNCHY CHEESBURGER המבורגר ומעל 
גבינת מוצרלה אקסטרה קראנצ'ית ורוטב טרטר, מוגש עם צ'יפס

85

 המבורגר טבעוני – סנסשיונאל 
61ההמבורגר שכבש את אירופה 

 ROYAL BURGER המבורגר ומעל צלעות
עגל מעושנות, מוגש עם צ'יפס 

89

17תוספת סלט ירוק

17תוספת צ'יפס

19תוספת הום פרייז

19תוספת צ'יפס בטטה

תוספות להמבורגר
תוספות שחיתות:

 מעדן אווז, צ׳דר וביצת עין
במחיר מיוחד   25 

צ'דר/צ'דר טבעוני 12
כבד אווז   29

בצל מטוגן / ביצת עין   8 
פטריות   9

חלפיניו   10
מעדן אווז   13



אוכל
food

כי יש המון הטבות 4
והפתעות בסניפים

חפשו את האפליקציה שלנו ב-



41ג׳ין לבונטין

Roots 46ליקר

49מילק אנד האני ניו מייק

60יאנג סינגל מאלט
 וויסקי סינגל מאלט

120מס.2 בסדרת הניסויים

תזקיק בוטיק ישראלי

.M&H אנחנו גאים לתמוך במזקקת 
 מזקקת הוויסקי הראשונה בישראל
 הממוקמת בשוק לווינסקי ומתבלת

 את התזקיקים שלה ממיטב תוצרת השוק!

39גורדונס
41טנקרי

49טנקרי 10
41בומביי ספייר

50הנדריקס
אצלנו מגישים את הג'ין עם הטוניק 

FEVER TREE - הטוב בעולם

ג׳ין

37סמירנוף
44קטל וואן / קטל וואן ציטרון

59בלוודר
37אבסולוט

39סטולי אדום
59סטולי עלית

39פינלנדיה
50וואן גוך / וואן גוך בטעמים

59גריי גוס
55בלוגה
70סירוק

וודקה

אפרטיף

27אפרול

35צינזאנו ביאנקו / דריי / רוסו

37קמפרי

ליקרים
36פידג' 

35בייליס
35פסואה

35אמרולה
37קלואה

39אמארטו דיסארונו
39באד אפל

39דרמבוי
41סאוטרן קומפורט

41בנדיקטין
43מידורי

45שרידנס
49שרטרז ירוק

40קוואנטרו
40מאליבו

25רדבול
33בקרדי בריזר אבטיח

 50וודקה רדבול / ייגרבול
69וודקה רדבול פרימיום

R.T.D

שתייה קלה

12מים מינרליים
12סודה

תפוזים / לימונדה / לימונענע/ 
אשכולית אדומה

13

13קוקה קולה / פאנטה / ספרייט
13ספרייט זירו

13פיוז טי אפרסק
13טוניק / ג'ינג'ר אייל

וויסקי סינגל מאלט
59קרדו 12

61לגבולין 16
63גלנמורנג'י 10

La Santa 65גלנמורנג'י
65רויאל לוכנאגר 12

69קאול אילה
69טאליסקר 10

85ארדבג 10
49אייל אוף ג'ורה 10

59לאפרויג 10
59בואומור 12 

59בלוויני 12
79מקאלן 12

53גלנפידיך 12 ספיישל ריזרב
62גלנפידיך 15 סולרה ריזרב

79גלנפידיך 18 איינשנט ריזרב
165גלנפידיך 21

דיג׳סטיף
35פרנה ברנקה

32בחרובקה
41ייגרמייסטר

43ברנייגר דבש

35אוזו 12
35מחייה

35ארק עלית
39ריקארד

39פרנו
39סמבוקה שחורה

49אבסינט

אניס

קוניאק
VS 45הנסי

VSOP 61הנסי
XO 165הנסי

VSOP 63קורווזיה
XO 129קורווזיה

VSOP 57רמי מרטין
XO 165רמי מרטין

וויסקי סקוטי

37ג'וני ווקר רד לייבל
49ג'וני ווקר בלאק לייבל 12

59ג'וני ווקר דאבל בלאק
82ג'וני ווקר גולד ריזרב
169ג'וני ווקר בלו לייבל 

37ג'יי אנד בי
37בלנטיינ׳ס

45בלנטיינ׳ס 12
37גרנט'ס

37פיימוס גראוס
53דיוארס 12

55שיבס 12
79שיבס 18

169שיבס רויאל סלוט 21

וויסקי אירי

39טולמור דיו
39בושמילס

39בושמילס בלאק בוש
55בושמילס מאלט 10

39ג'יימסון
61ג'יימסון גולד

35אספולון בלנקו
55אספולון רפוסדו
55דון חוליו בלנקו

61דון חוליו רפוסדו
79דון חוליו אנייחו

39קוורבו גולד
41קוורבו בלאק
85קוורבו 1800

49פטרון קפה
49פטרון סילבר

טקילה

39ווילד טרקי 81
45ווילד טרקי 101

45בולט
45בולט ריי

50ג'ק דניאלס
63ג'ק דניאלס סינגל ברל

59ג׳נטלמן ג׳ק
35ג'ים בים לבן

43ג'ים בים שחור
44ג'ים בים דבש / תפוח

וויסקי אמריקאי

רום

35קפטן מורגן לבן
35קפטן מורגן ספייס
35קפטן מורגן בלאק

61זקאפה 23
XO 129זקאפה

35בקרדי סילבר
44בקרדי גולד

49בקרדי 8
45הוואנה קלאב

35קורונה
 סיידר תפוחים )ללא גלוטן(

Somersby Apple Cider33

33בירה ללא גלוטן אסטרייה דאורה
34בירה ללא אלכוהול קרלסברג

4.5% 

5.4% 

4.6% 

0% 

בירות בבקבוק



בירות שהותססו בעזרת שמרי אייל שפועלים בחלקו העליון של מיכל התסיסה. 
בירות ממשפחה זו מתאפיינות בטעמים וריחות פירותיים, אדמתיים, עשירים ומורכבים.

בירות אייל

גרימברגן דאבל 
אמברה

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  67

גרימברגן בלונד

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  67

ברבר בלונד 
בירת דבש 

שליש  40

ברבר ווינטר 
בירת דבש

שליש  40

לף בראון

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

לף בלונד

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

6.7% 6.6% 8.5% 6.5% 6.5% 8% 

1821 2023 1922

מהיום אפשר לקחת את ה-55 אתכם הביתה!   
ליטר בירה בטייק אווי   ב-₪39 בלבד!

בירות שמיוצרות משמרי לאגר בתהליך של תסיסה תחתית.
בירות ממשפחה זו מתאפיינות בטעמים וריחות פרחוניים ועשביים, 

והן לרוב קלות ונעימות יחסית לשתייה.

בירות לאגר

קרלסברג

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

קרלסברג
לומה

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  67

טובורג

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

סטלה
ארטואה

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

אסטרייה דאם

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

סן מיגל

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

11 9101214 13

5.2% 5% 5.2% 5.2% 4.6% 5%

בירות המכילות שילוב של לתת חיטה ולתת שעורה. בירות חיטה
את הניחוח המיוחד של בירות אלה מעניקים השמרים ולרוב בעלות ארומות פירותיות עם ראש קצף לבן, מראה עכור ואינן מסוננות.

בלו מון

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

פראנסיסקאנר 
כהה

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

פראנסיסקאנר 
בהירה

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

אדלוויס סנופרש

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

1664 בלאנק

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

הוגרדן

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

ויינשטפן

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  67

ויינשטפן ויטוס

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

HEFEWEISSBIER HEFEWEISSBIER

125 36 478

7.7% 4.9% 5%5%5% 5.4%5.4% 5.4% 

* במידה ולא תוגש כוס ממותגת מפאת מחסור
בכוס או לפי בקשת הלקוח, היא תוגש בגדלים

 קטן / בינוני / גדול

קסטיל רוז

שליש -  40 

ליפמנס און 
דה רוקס

400 מ״ל -  42

בירות בטעמים
בירות אשר בתהליך ההכנה שלהן 

משולבים טעמי וארומות פירות

17 16

4.2% 8% 

IPA ברו דוג פאנק

 שליש  34
חצי  38 | ליטר  68

אינדיאן פייל אייל, 
הגרסה המחוזקת 

והמרירה יותר 
של הפייל אייל 

הקלאסי.

בירות 
IPA

15

5.6% 

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ת 
ונו

תמ
ה

רביעיית טולמור דיו / ווילד טרקי / קפטן מורגן / טקילה
55אספולון / קמפרי / ג'וני ווקר אדום / ג'ים בים דבש או תפוח

75רביעיית ואן גוך: אסאי / קרמל / אננס / מלון / דאבל אספרסו 

תשיעיית טולמור דיו / ווילד טרקי / קפטן מורגן / ג'וני ווקר 
110אדום / טקילה אספולון / קמפרי / ג׳ים בים דבש או תפוח

12180 ואן גוך בטעמים: אסאי / קרמל  / אננס  /  מלון  / דאבל אספרסו

MIX AND MATCH - מבצעי צ׳ייסרים לחבר׳ה

BEER MIX 6 סוגים של בירות מהחבית לבחירתך
* לא ניתן לבחור אותו סוג בירה

מגש
73

10פידג'/מחיייה/ארק עלית

10סמירנוף

12אוזו 12

15קפטן מורגן ספייס

15קמפרי

15ג'ים בים דבש/תפוח 

15טולמור דיו

17וויילד טרקי

17טקילה אספולון סילבר

17וויסקי ג׳וני ווקר אדום

19וויסקי ג׳וני ווקר שחור

גינס  צ׳ייסרים במבצע

שליש 34
חצי 38 | ליטר 6

29

4.2% 

שפירא פייל 
אייל

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

אלכסנדר 
בלונד

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

אלכסנדר 
בלייזר

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

עמק האלה 
טריפל בלגית

  

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

מלכה אדמונית

 שליש  34 
חצי  38 | ליטר  68

5.3% 5% 5.5%8% 9.2% 

242628 2527

בירות בוטיק ישראליות מהחבית
ממשפחת הפורטר, בעלות גוון כמעט שחור הנובע משימוש בלתת קלוי בירות ממבשלות בוטיק הפזורות ברחבי הארץ.

ביותר,ראש קצף קרמי, אחוזי אלכוהול נמוכים וגוף חלק וקל לשתייה

בירות סטאוט


