
   בצלחת 

 78|  אנטריקוטשיפוד 
 95|  רק'ברביקיו וג במרינדת שיפוד פרגיות

 87|  מצופה קראסט שומשום לצד ויניגרט כוסברה סלמון  פילה
, תבשיל שעועית ובשר על אורז לבן עם פיקו דה גאיו ילי קון קרנה'צ

 98 |חלפיניו כבוש וכוסברה , סלסה רוחה, סלסה ורדה, שמנת חמוצה
 

 (ילי קון קרנה'למעט צ) מוגש עם אחת מהתוספות שלנו לבחירתכם*
 

 כריכים 

בצל , חסה, עגבניות, רמולד', גר  091אנטריקוט טורטה פילי סלייס 
 87|  דר'מלפפון כבוש וצ, חלפיניו כבוש, סגול

בצל    , חסה, עגבניות, רמולד', גר  091 חזה עוףטורטה חזה עוף  
 87|  דר'מלפפון כבוש וצ, חלפיניו כבוש, סגול

, עגבניות, מיונז טבעוני, בצל וגמבה, תערובת פטריותטורטה צמחוני  
 89|  דר'מלפפון כבוש וצ, חלפיניו כבוש, בצל סגול, חסה

 

 מוגש עם אחת מהתוספות שלנו לבחירתכם*
 

   תוספות 

 דר     'עם צ מטוגנים דורהחי אדמה מותפ תפוח אדמה שבור
 79| ה ופפריק

 12|    ילי ירוק'צ, ליים, כוסברה, אורז ותבשיל לוביה מנגולד
 21|  שמן זית ומיץ לימון סלט ירוק

 12| ן 'עם נענע בצל ירוק ליים ופרמז סלט שעועית ירוקה חם
 

 הפיצ 

 95| גו 'ומנצ רוקט, דר'צ, וריסו'צ, רוטב עגבניות  הספרדית
 חלפיניו כבוש, דר'צ, אנטריקוט קצוץ, רוטב עגבניות המקסיקנית

 99| וכוסברה 
 97|  מיקס עליםו מוצרלה, ארטישוק, ה ותרדגבינ  רוטב הלבנה

מיקס , אננס, טה טלה'פנצ, דר'מיקס צ, עגבניות וטבר קאריביתה
 98|  ילי פרוס'עלים וצ

, שמנת חמוצה, חלפיניו כבוש, דר'מיקס צ, קון קרנהילי 'צ קון קרנה
 99|  כוסברה

 

 (07עד גיל ) מנות ילדים 
 93|  רוטב עגבניות ומוצרלה ילדים פיצה מרגריטה

 12|   ילדים שיפוד פרגית
 93|  שניצלונים

 

 מוגש עם ירקות חתוכים וכולל שתיה וגלידה*
 (למעט פיצה)וס 'נאצאו  לבןאורז , בתוספת תפוח אדמה שבור**

 
 
 
 

 

 

  המנות פתיח 

 מוגש עם  שלושה סוגי home-madeוס תירס 'נאצ וס וסלסה'נאצ
  93| ( פיקו דה גאיוגוואקמולה ו, ורדה)סלסה  

 43| וס 'מוגש רותח מהטאבון ונאצ דיפ גבינות ארטישוק ותרד
 43| וס 'ונאצ עם מוצרלה מוגש רותח מהטאבון ילי קון קרנה'צדיפ 
סלסה ורדה ו סלסה ,פיקו דה גאיו, גבינות מותכות Supremeוס 'נאצ
 55| כוסברה , סלסה גוואקמולה, חלפיניו כבוש, שמנת חמוצה, רוחה
 75| כוסברה , ן'פרמז, מיקס תבלינים צלוימקסיקני  תירס

 77| סילאן לצד דיפ גבינה כחולה -יפוטלה'בגלייז צ כנפיים
 78|  (לבחירה' יח 5)גבינות וחציל /צמחוני/בשרי אמפנדס אורז

, פטה, פרחי כרובית מטוגנת עם פפריקה מעושנת רובית וסלסהכ
 57|  יפוטלה טומטיו'פיקו דה גאיו וצ

 77| מרק 
בצל מקורמל , דר'טורטיה על הגריל עם מיקס צקסדייה גבינות *

 (המנה מכילה גלוטן) 93| ותירס קלוי 
 

 סטאקו 

  DLEH  DRHHאו   תירס, טורטיה חיטהלבחירה *
, פריחולס, סלסה גוואקמולה, נתח קצבים קצוץ  טאקו נתח קצבים

 11| כוסברה , בצל כבוש
, סלסה גוואקמולה, שמנת חמוצה, אסאדו מפורק  אסאדוטאקו 

 14|כוסברה , בצל כבוש, פריחולס
, כבוש חלפיניו, פריחולס, סלסה ורדה, ה'על הפלנצ טאקו חזה עוף

 75| כוסברה 
, חלפיניו כבוש, פריחולס, סלסה ורדה, ה'על הפלנצ דג יםטאקו  

 77| כוסברה 
, פריחולס, פיקו דה גאיו, וגמבה בצל , פטריותתערובת   טאקו צמחוני

 70| כוסברה 
 

   םסלטי 
, גו'גבינת מנצ, זרעי דלעת קלויים, רוטב קיסר, חסה סלט קיסר

 78| טוסטדה שבורה  
, ילי'צפלפל , כוסברה, בצל סגול, מיקס עלים  שרי סלט עגבניות

 79| תירס צלוי וקרם אבוקדו , צנונית
שמן זית , ליים, חסותמיקס , ירקות מהשוק חתוכים גס  KCORסלט 
 78|  תערובת פיצוחים, טה סומקפ  ורוטב 

 

 

 09| סלמון /תוספת סלייס אנטריקוט*    5| תוספת חזה עוף *
 

  בוריטו   

                , פריחולס, עם כרוב אורז  טורטיה חיטה גדולה מגולגלת עם
            , שמנת חמוצה, סלסה ורדה, גוואקמולה, סלסה רוחה, פיקו דה גאיו

 . תערובת עלים וכוסברה, דר'מיקס צ
 

 95|  נתח קצבים קצוץ בוריטו נתח קצבים
 75| ה'על הפלנצ בוריטו חזה עוף

 87|  בוריטו סלמון
 78| בצל וגמבה , תערובת פטריות בוריטו צמחוני

    

 ניתן להזמין מפורק* 
 (במפורק בלבד)ניתן להחליף טורטיה גדולה בשתי טורטיות תירס קטנות **

 

 7PU                                                       21דיאט /7PU/מירנדה
   08                                                                אננס /ומקס מנגו'ג

 05                                         דיאט קולה/קולה זירו/קוקה קולה
 29                                                                        אפרסק  נסטי 
 29                                                 טוניק/ביטר למון/אייל ר ג׳ינג׳

 

 
 29                                                           סיידר מוגז/סיידר צלול

 13/29                                                         .בקבוק  מים מינרלים
 13/29.                                                          סאן פלגרינו בקבוק

 29                                                                             בירה מאלט
 21                           תפוזים/לימונענע/אשכוליות/ענבים  פריגת

 23                                                                        לימונענע גרוס
 

  שתייה קלה 

 



  00:11-00:11   'ה-'א העסקיות שלנו

 

 25| בירה מהחבית   /13שתיה קלה או +  סלט 

 טוסטדה שבורה, גו'גבינת מנצ, זרעי דלעת קלויים, רוטב קיסר, חסה סלט קיסר
 ותירס צלוי וקרם אבוקד, צנונית, ילי'צפלפל , אורגנו, כוסברה, ירוקבצל    שרי סלט עגבניות

 ותערובת פיצוחים טה סומקפ  רוטב , שמן זית,ליים, חסותמיקס , שוק חתוכים גסירקות מה  KCORסלט 
 

 51| סלמון /תוספת סלייס אנטריקוט*    9| תוספת חזה עוף *

 25| בירה מהחבית   /13שתיה קלה או + פיצה  

 גו'ומנצ רוקט, דר'צ, וריסו'צ, רוטב עגבניות  הספרדית
 וכוסברה חלפיניו כבוש, דר'צ, אנטריקוט קצוץ, רוטב עגבניות המקסיקנית

 מיקס עליםו מוצרלה, ארטישוק, ה ותרדגבינ  רוטב הלבנה
 ילי פרוס'מיקס עלים וצ, אננס, טה טלה'פנצ, דר'מיקס צ, עגבניות וטבר קאריביתה

 כוסברה, שמנת חמוצה, חלפיניו כבוש, דר'מיקס צ, ילי קון קרנה'צ קון קרנה
 

 52| בירה מהחבית   /13שתיה קלה או +  כריך 

 דר'מלפפון כבוש וצ, חלפיניו כבוש, בצל סגול, חסה, עגבניות, רמולד', גר  511אנטריקוט פילי סלייס  טורטה
 דר'מלפפון כבוש וצ, חלפיניו כבוש, בצל סגול, חסה, עגבניות, רמולד', גר  511 חזה עוףטורטה חזה עוף  

 דר'מלפפון כבוש וצ, חלפיניו כבוש, בצל סגול, חסה, עגבניות, מיונז טבעוני, גמבהבצל ו, תערובת פטריותטורטה צמחוני  
 

 סלט שעועית ירוקה חם3סלט ירוק3אורז ותבשיל לוביה מנגולד3תפוח אדמה שבור –מוגש עם תוספת לבחירתכם *

 22| בירה מהחבית   /13שתיה קלה או +  בוריטו 

            , שמנת חמוצה, סלסה ורדה, גוואקמולה, סלסה רוחה, פיקו דה גאיו, פריחולס, עם כרוב אורז  טורטיה חיטה גדולה מגולגלת עם
  .תערובת עלים וכוסברה, דר'מיקס צ

 

 :לבחירתכם
 (בצל וגמבה, תערובת פטריות) בוריטו צמחוני /בוריטו סלמון/ה'על הפלנצ בוריטו חזה עוף/נתח קצבים קצוץ בוריטו נתח קצבים

 

 ניתן להזמין מפורק*
 (במפורק בלבד)גדולה בשתי טורטיות תירס קטנות   ניתן להחליף טורטיה**

 52| בירה מהחבית   /13שתיה קלה או  +בצלחת    

 חלפיניו כבוש וכוסברה, סלסה רוחה, סלסה ורדה, שמנת חמוצה, תבשיל שעועית ובשר על אורז לבן עם פיקו דה גאיו ילי קון קרנה'צ
 *  רק'ברביקיו וג במרינדת שיפוד פרגיות

 *רק'סילן ותיבול ג-גלייז ברביקיוב כרעייםמייקני 'ג עוף
 

 סלט שעועית ירוקה חם3סלט ירוק3אורז ותבשיל לוביה מנגולד3תפוח אדמה שבור –מוגש עם תוספת לבחירתכם *
 

 (51עד גיל ) מנות ילדים    

 93|  ילדים פיצה מרגריטה
 14|  ילדים שיפוד פרגית

 93|  שניצלונים
 

 מוגש עם ירקות חתוכים וכולל שתיה וגלידה*
 (למעט פיצה)וס 'או נאצ לבןאורז , בתוספת תפוח אדמה שבור**

 
 ית3שאלו את המלצר? קינוח לעסקית 



 

 ROCK//TAILS קוקטיילים
  

RETRO TAQUILA VIBE 
36│ │37מוחיטו גרוס/ מוחיטו  פאלומה

 וסודה מוןלי, נענע, רום
 

וסודה מיץ אשכוליות, ליים, טקילה  

39│  מרגריטה קפואה  

 

37│  אל מטאדור

 ליים וסיידר תפוחים, סק-טריפל, טקילה
 

 ליים ו אננס, להטקי
 

36│ קרה/ חמהסנגריה     
 

37│  טקילה סנסט  
        פירות העונה וקינמון, יין אדום, ויסקי 

153│  קנקן 
 גרנדיןומיץ תפוזים , טקילה

 

   ALCO//ROCK   אלכוהול                                              
      

 בקבוק כוס אדוםיין  ייסר'צ מנה סוג

 150 - אורטל 48 92 81גלנליווט  וויסקי
 120 26 טרפיצה מלבק 40 78 81גלנליווט 
 92 22 סנטה אנה מרלו FOUNDERWS RESERVE 52 28גלנליווט 

 בקבוק כוס לבןיין  21 39 טומטין רד
 110 26 וילה קייפ שרדונה 34 66 טומטין גרין

 110 26 שיין גוורץ 16 30 אוון וויליאמס
 שליש חצי בירות חבית 33 64 מיוקוב אייקון קוניאק

 23 26 גולדסטאר 21 39 מיוקוב וניל
 26 28 פאולנר 9 17 דרי/מרטיני רוסו מרטיני

   בירות בקבוק 26 51 דיפלומטיקו רום רום
  26 שיכר תפוחים  מוגזSTRONGBOW  28 53 81אל דורדו 
  29 דיקטטור ביטר 21 40  1אל דורדו 

 IPA 12דיקטטור  17 31 אל דורדו ביאנקו
 UF 25גולדסטאר  19 36 אולמקה אלטוס טקילה

 CORONA 28בירה  17 37 ין ברוקרס'ג סטיף'דג
 28 הייניקן 14 26 ריגה בלאק

   12 20 ערק אשקלון
   15 27 נו פסטיס'ג

   15 27 אוזו פלומרי
   15 28 בוטגה די לטה ליקר

   21 39 אנטיקה פורמולה
   14 26 אמרולה

 



  

 

 

 קינוחים     

 83|  קרם קפה וגנאש אספרסו, ריבת חלב, בראוניזעוגת קונסואלה 

 83| עוגת גבינה אמריקאית 

 83|  מוס שוקולדעוגת 

 83| ללא סוכר  עוגת גבינה ופירורים

 36|  מטבלים משתניםמוגש עם ורוס 'צ

 10|  שוקולד בלגי/ולה'שוקולד נוצ/ונילגלידה 

 10| פסיפלורה /מנגו סורבה

 42| מילקשייק 

 24 |אפוגאטו 

 

 שתיה חמה    
 10| תה נענע /תה

 15| קיווי /תפוחים/דובדבנים  -חליטת תה 

 12| אמריקנו 

 14| אמריקנו קר 

 28/22| קפה הפוך 

 21| ון 'קפוצ

 16| קפה קר 

 11| קפה שחור 

 9| ארוך /אספרסו קצר

 12| כפול ארוך /אספרסו כפול

 10| ארוך /מקיאטו קצר

 13| כפול ארוך /כפול מקיאטו

 14| ( קר/חם)שוקו 


