
מוגשי� בג'בטה / ג'בטה מקמח מלא / טורטייה
ארוחה כוללת תו�פת + שתיה

 ,ה�לטי� מוגשי� ע� ח�ה, עלי בייבי, מלפפו
.עגבניה ונבטי�. בתיבול שמ זית ולימו

כל מנות הילדי� מוגשות ע� 
צ'יפ�, שתיה והפתעה!

חזה עו� במרינדה    

פרגית במרינדה    

אנטריקוט / רצועות מוקפצות ע� בצל מטוג וטריאקי    

שניצל קריפי ביתי   

כרי� רוטבי� ח	 

כרי� צמחוני

ראגו-רול / טורטייה ע� תבשיל בשר בקר טחו. מומל�! 

33/50

36/53

38/55

36/53

 38/55

כנפיי	 במרינדה חצי ק”ג / ק”ג     

יגרי	 מרוקאי	 וטחינה

נגיי עו� בשומשו	

צ'יפ

צ'יפ בטטה    

טבעות בצל    

כדורי פירה פריכי	    

הו	 פרייז / ע� צ'ילי מתוק וטריאקי

    

 40/24

17

27

12

22

14

16

16

25/42

 37/54

לט חזה עו� / מוקפ� ע� בצל ופטריות ברוטב טריאקי

לט אנטריקוט  / מוקפ� ע� בצל ופטריות ברוטב טריאקי

לט צמחוני  / מוקפ� ע� בצל ופטריות ברוטב טריאקי

41

47

35

שתיה קלה 

מי	, ודה  

בירות  

 9

 7

 15

המבורגר קלאי
150 גר� בשר בקר

 31

המבורגר מקי
250 גר� בשר בקר

39

D-המבורגר
350 גר� בשר בקר

47

המבורגר טלה
220 גר� בשר טלה מובחר, מומל�!

37

ב-17 ש”ח 

המבורגר ינייה
220 גר� בשר בקר

ע� בצל ועגבניה שרופי�, טחינה וצנוברי� קלויי�

35

המבורגר חרי�
250 גר� בשר בקר, חרי� אש!

39

בורגר-טוט
פיתה ממולאת המבורגר 150 גר� בשר בקר,

בתו�פת בצל מטוג ו�ומק. מוגש ע� טחינה בצד

 32

המבורגר מוצפי (כשרות מהודרת)
150 גר� בשר בקר

37

10% הנחה 
 לכוחות הבטחו
בהזמנת ארוחה

 / צ'יפ

לט אישי /

טבעות בצל*

+

שתייה

* טבעות בצל
  בתו�פת 2 ש”ח

שדרגו 
לארוחה!

 בחרו מידת עשייהבחרו המבורגר

נשנושיםנשנושיםכריכיםכריכים

שתיהשתיה

המבורגר ילדי	

שניצלוני	

נקניקיה בלחמניה 

 35

 28

 29

ילדודסילדודס

סלטיםסלטים

המבורגריםהמבורגרים

12

מיונז שו	

צ’ימצ’ורי

ברביקיו

פטו 

קטשופ

מיונז

חרדל דיז’ו�

צ’ילי מתוק

צ’ילי חרי�

אל� האיי	

טריאקי

איולי חרי�

טחינה

חוג אש!

בחרו רטבים 4

ארוחה/רגיל

R
רייר

MR
מדיו�-רייר

M
מדיו�

MW
מדיו�-וול

WD
וול-דא

חה

כל הירקות + מיונז שו	,
צ’ימצ’ורי וצ’ילי מתוק

 -

-עגבניה 

-בצל גול 

-מלפפו� חמו�

-בצל מטוג�  

6ביצת עי�

6גוואקמולי

6אננ בצ’ילי

7פטריית פורטבלו

7פטריות בטריאקי

המלצת הבית

3 בחרו תוספות להמבורגר

100% fresh meat

תפריט

D-MENU
המבורגרי	 טריי	 

להכנה ביתית

TAKE ME HOME

65 ש”ח לקילו

מומל� להזמי מראש

עקבו אחרינו בפייבוק
רוצי� להיות מעודכני�?

D-BURGER חפשו


