
₪11 נשנוש בקטנה | 
נקניקיות פרוסות עם רוטב הבית 

₪ 27 צ׳יפס | 
אמריקאי אמיתי עם קטשופ ומיונז

₪ 27 צ׳יפס בטטה | 
קצת מתוק קצת מלוח

₪ 27 הום פרייז | 
*סודי ביותר* 

₪ 19 כדורי פלאפל  | 
במילוי טחינה

₪ 27 כרובית פריכה | 
כרובית מטוגנת פריכה במיוחד

₪ 37 פלטת ירקות | 
מפגש ירקות סוער!

₪ 57 פלטת מטוגנים | 
וכל החבר׳ה נהנים

 ₪ 17 נאצ׳וס | 
ברוטב מקסיקני פיקנטי 

FOOD

₪ 37 נקנקיות אש | 
נקניקיות מרגז, בצל סגול, פלפל חריף

₪ 27 שר הטבעות | 
טבעות בצל בטמפורה

₪ 41 בריטניה | 
פיש אנד ציפס הכי קרוב לבריטניה 

₪ 41 מיני מו  | 
שלישית מיני המבורגר בייתי 

₪ 37 הצמחוני | 
סטייק פורטובלו לא לצמחוניים בלבד

₪ 19 אדממה | 
פולי סויה עם מלח גס 

₪ 37 שניצלונים | 
שניצל אמיתי פריך במיוחד !

₪ 41 קבבוני טלה | 
שלישיית קבבונים על מצע עגבניות וטחינה 



* בקבוק מוגש עם 4 פחיות XL או קראף לבחירה * ערבוב בתוספת 9 ש"ח

וודקה רוסקי סטנדרט 
וודקה רוסקי פרמיום 

וודקה בלוגה 
ואן גוך טעמים 

ווסקי ג'יימסון
ווסקי בלק לייבל 

ווסקי היי קומישינר 
ערק 
אוזו 
פרנו
פידג'

באד אפל
טובי 60

ייגר מאיסטר 
אפסנט 

סאון קומפורט
טקילה סובררו
טקילה קוורבו 

ג׳ין ביפאטר
רום הוואנה קלאב

פפסי/מקס 
7up

מים מינרליים 
XL משקה אנרגיה

תפוזים
אשכוליות

לימונדה
חמוציות

ראשן
מי טוניק

קראף )500 מ״ל(

12
12
9
9

 9
9
9
9
9
9

25

390  16  28
620  21  37
620  21  37
620  21  37
450  16  29
620  21  35
-  14  26

360  14  24
360  14  24
360  18  37
360  14  27
450  16  31
530  21  37
450  16  31
-  23  -
-  14  27
-  14  27
-  16  32
-  16  31
-  16  34

הייניקן 
גולדסטאר

קסטיל 
מכבי 7.9% 

קורונה
סיידר תפוחים )אלכוהולי( 

שנדי למון  ליים
פאולנר

הייניקן/גולדסטאר

-  26  19
-  26  19

28  -  - 
25  -  - 
28  -  - 
25  -  - 
21  -  - 
-  29  24

קאווה
למברוסקו אדום
יין אדום - ברקן

יין אדום - פיצ׳יני קיאנטי
יין לבן שרדונה

יין לבן גיוורץ

95  21
95  21
95  21

145      28
95  21

145      28

בירותאלכוהול

שתיה קלה

יין

בקבוק צ׳ייסר  בקבוקמנה  חצי  שליש 

מחיר

בקבוק כוס 

Drinks
3 ליטר ₪154


