
סטייק פרגית במרינדת הבית / 64 ₪ 

חזה עוף במשרה לימון ושמן זית / 59 ₪ 

פילה סלמון ברוטב עישבי תיבול / 79 ₪ 

סטייק אנטריקוט מיושן ומשובח [300 גרם] / 119 ₪

[תוספת 100 גרם 30 ₪]

סטייק נתח קצבים מיושן 300 גרם / 119 ₪ 

שיפודי מולארד במלח גס ופלפלת (3 שיפודים) / 79 ₪ 

מדליוני פילה בקר מובחר(250 גרם) (תוספת 100 גרם 35 ₪)  129 ₪ 

פוייקה בשר טלה וירקות שורש בליווי אורז / 79 ₪ 

פטוצ'ני עבודת יד ברוטב עגבניות בזיליקום / 

קרם קוקוס ופיטריות / 48 ₪ 

רביולי בטטה ברוטב קרם קוקוס 

שמנת צמחית ומוסקט / 48 ₪ 

מנות פתיחה

עיקריות

ג'ילבון בורגר

ספיישלים ג'ילבון

ארוחת ילדים

מבחר סלטים ומטבלים בליווי פרנה 

צרובה על הגריל / 11 ₪ לאדם

מרק היום [שאל את המלצר!] / 15 ₪ 

דואט סינטה ומולארד על מצע טוסטון בליווי צ'ימיצורי / 39 ₪ 

סירת חציל חרוך בטחינה וסלסת עגבניות פיקנטי / 18 ₪ 

עלי סיגר ממולאים בחזה אווז, חציל ובזיליקום / 18 ₪ 

קבבוני טלה על מצע טחינה ירוקה / 32 ₪ 

אצבעות חזה עוף בבלילת בירה מתובלת 

בליווי ספייסי מיונז וקטשופ- 32 ₪  

אמפנדס בשר / תפו''א ובצל מטוגן / 24 ₪ 

טרין חציל, פסטו וגבינת טופוטי / 32 ₪ 

    חומוס ביתי עם תוספות   

בשר עגל וכבש/ פטריות חמות/

גרגירי חומוס / 24 ₪ [כל תוספת 9 ₪] 

כל המנות מוגשות עם סלט אישי ותוספת חמה לבחירה (צ'פס/ 
פוטטו/ אורז/ שעועית ירוקה).

מתוק בחווה [שערות קדאיף טחינה, סילאן, גלידה ואגוזי מלך] / סופלה שוקולד /  
מוס שוקולד / פאי פקאן / פאי לימון / ₪32

המבורגר ג'ונייר / שניצל עוף וצ'יפס / 44  ₪ 

שתייה חמה

SWEETS 

בירה חבית  1/3  1/2
הייניקן               18     24
גולדסטאר         17     23
פאולונר             21     28

יין אדום/לבן       כוס / בקבוק
יין הבית אדום / לבן    15 ₪      45 ₪

גמלא- 350 מ''ל                         75  ₪                          

גמלא – 750 מ''ל                       130 ₪

יין

שתייה קלה

אלכוהול

בירה

קוקה קולה, זירו, ספרייט, 
דאייט ספרייט, פנטה, XL, פיוזטי, 
מים בטעמים, מוגז בטעמים / 9 ₪ 

סודה, מים מינרלים / 8 ₪ 
כוס לימונדה / תפוזים / 8 ₪ 

קנקן לימונדה / תפוזים / 24 ₪ 

אספרסו / קפה שחור טורקי / 5 ₪ 
כוס / קנקן תה צמחים / 6/15 ₪ 

חוואים / חוויה זוגית ב-234 ₪ 
800 גרם בשר פריז'ה לוהטת       פרגית במרינדה

שיפודי מולארד       נתחי קצבים

סטייק אנטריקוט מיושן ומשובח

ציידים / עד 4 סועדים 386 ₪ 
1200 גרם בשר בפריז'ה לוהטת       פילה בקר

נתח קצבים       אנטריקוט       שיפודי מולארד

סטייק פרגית 

חזה אווז / 14 ₪ 

פטריות מוקפצות / 7 ₪ 

ביצת עין / 7 ₪

בצל מטוגן / 5 ₪

תוספות GB 250 gr.

GB 300 gr.

GB 500 gr.

                      [ רגיל ] 56 ₪ 

                      [ דאבל ] 66 ₪ 

                      [ טריפל ] 74 ₪ 

SB סלמון בורגר / המבורגר 
פטריות[מומלץ ביותר] 56 ₪ 

100% בשר בקר טרי טחון במקום. 
מוגש בלחמנייה בתוספת עגבנייה, בצל, חמוצים ותוספת צ'יפס.

סלט ים תיכוני מיקס עגבניות, מלפפון, בצל סגול, חסה, גמבה, 

זיתי קלמטה וגבינה בולגרית טבעונית ברוטב לימון, 

שמן זית וזעתר / 39 ₪ 

סלט קיסר עלי חסה פריכים ברוטב קיסר וקרוטונים

בתוספת רצועות עוף / סלמון / 39 ₪ 

GB

בירה בקבוק
קורונה- 28 ₪ 

טובורג רד- 15 ₪ 
קלסברג- 15 ₪ 

                               

מוגשים עם לחם הביתסלטים

וודקה       מנה        צייסר
סטולי         28            14     

גרייגוס       42            21
ג'ין בומביי  35            17

רום בקרדי  35

טקילה מילאגרו רפיסאדו    מנה    צ'ייסר
גלן פידיך 12                           38         19    

גיימסון                                   28         14
ארק ג'בלנא לבנוני אורגינל    22         11   

תוספת למשקה XL, ראשן , משקה קל / 4 ₪ 

חגיגת בשרים מסעירה ומשתלמת ובירה ללא תחתית !

מנות פתיחה, פרנה צרובה על גריל, תוספות, מבחר מזאטים  ומטבלים ללא הפסקה 

(רק אם תבקשו ...). לאבירים אמיתיים ומביני עניין  / שאל את המלצר!

מהמטבח באהבה ... גריל עסיסי ומשובח (בשיטת גריל רץ)

פילה בקר    נתח קצבים     אנטריקוט 
שיפודי מולארד     סטייק פרגית והכל בפריז'ה לוהטת...

ולקינוח - מתוק בחווה!

אבירי  הגולן
כל המנות מלוות בלחם, מבחר מזאטים, סלט אישי ותוספת 

חמה לבחירה

בליווי צ'יפס ועיטורי ירקות

 195 ₪המחיר לסועד ומעלה ] [ מ-2 סועדים

מומלץ


