
 ראשונות 
 מבחר סלטי הבית ופיתות חמות מהטאבון בהזמנת מנה בשרית                                                     18
 מבחר סלטי הבית ופיתות חמות מהטאבון ללא הזמנת מנה בשרית                                                28
 חומוס                                                                                                                              20
 טחינה                                                                                                                              20
 צ'יפס קטן/גדול                                                                                                             28/18
 חומוס פטריות                                                                                                                   25
 חומוס בשר                                                                                                                       35
 סלט ערבי קטן/גדול                                                                                                      30/20 
 סלט עלים                                                                                                                         20
 סלט ירוק וחמוציות                                                                                                            30
 פטריות מוקפצות                                                                                                                25
 אורז                                                                                                                                18
 חציל מדורה בטחינה                                                                                                           25

 18                                                                                                        בטאבון אדמה תפוח

 

 שיפודים על הגריל
 

  קבב הבית                                                                                                                       29
 פרגית                                                                                                                             29
 לבבות עוף                                                                                                                       29
 כבד עוף                                                                                                                          29
 כנפיים עוף                                                                                                                       29
 שישליק הודו                                                                                                                     29
 חזה אווז – מולארד                                                                                                            35
 שקדי עגל – חלוויאת                                                                                                          42
 ביצי הודו                                                                                                                         42
 עמוד שדרה                                                                                                                      42
 כבש                                                                                                                                42
 שומן כבש                                                                                                                        42
 נתח קצבים                                                                                                                       42
 אנטריקוט                                                                                                                         42
 פילה                                                                                                                               45
 שיפוד סלמון                                                                                                                     45

 

 מיוחדים
 ילדים - שניצלונים וצ'יפס                                                                                                    40
 כבד אווז                                                                                                                        110
 סטייק אנטריקוט                                                                                                              120
 צלעות כבש                                                                                                                    140
 מדליוני פילה                                                                                                                  140
 דואט אנטריקוט ואווז                                                                                                       170
 דואט פילה ואווז                                                                                                             180

 



 

 ושתייה קינוחים
 

 מלבי                                                                                                                               28
 בוואריה                                                                                                                           28
 מוס שוקולד                                                                                                                      28
 סלט פירות                                                                                                                        28
 סניקרס שוקולד                                                                                                                 35
 אספרסו / תה / קפה שחור                                                                                                    8

 קוקה קולה / דיאט קוקה קולה / קוקה קולה זירו                                                                       11
 ספרייט / ספרייט זירו                                                                                                         11
 פאנטה                                                                                                                             11
 קינלי סודה                                                                                                                       11
 פיוז-טי                                                                                                                             11
 נביעות מים מינרלים                                                                                                           11
 נביעות+ בטעמים עדינים                                                                                                     11
 פריגת משקה 100% תפוחים                                                                                                11
 מאלטי - בירה שחורה                                                                                                         12
 לימונדה - כוס/קנקן                                                                                                       25/10

 אלכוהול
 

 קלסברג                                                                                                                          18
 טובורג בקבוק רד / גרי                                                                                                    ן 18
 סטלה ארטואה                                                                                                                  23
 ויינשטפן                                                                                                                          23
 ג'וני רד לייבל                                                                                                                   33
 ג'וני בלק לייבל                                                                                                                 42
 ג'יימסון                                                                                                                            33
 שיבס                                                                                                                               42
 פינלנדיה                                                                                                                          30
 גרייגוס                                                                                                                            35
 אוזו                                                                                                                                 25
 ערק                                                                                                                                25
 קווארבו גולד                                                                                                                    30
 בקרדי                                                                                                                             30
 קפטן מורגן                                                                                                                      30

 עסקיות

 17:00 השעה עד חול בימי מוגש התפריט

 ח”ש 49 שיפוד עסקית



 לבחירה: שיפוד
 קבב / פרגית / כבד עוף / לבבות / סלמון / חזה עוף / שניצל

 וכוס לימונדהסלטי הבית, פיתה / לאפה  5תוספות,  2מוגש עם 
 ח”ש 65 שיפודים עסקית

 לבחירה: שיפודים 2
 קבב / פרגית / כבד עוף / לבבות / סלמון / חזה עוף / שניצל

 סלטי הבית, פיתה / לאפה וכוס לימונדה 5תוספות,  2מוגש עם 
 ח”ש 79 משולבת עסקית

 לבחירה: רגיל שיפוד
 קבב / פרגית / כבד עוף / לבבות / סלמון

 לבחירה: מיוחד שיפוד
אנטריקוט / פילה בקר / כבש / ביצי הודו / שקדי עגל (חלוויאת) / נתח קצבים / חזה אווז 

 (מולארד) / עמוד שדרה / שומן כבש
 סלטי הבית, פיתה / לאפה וכוס לימונדה 5תוספות,  2מוגש עם 

 ח”ש 109 אנטריקוט עסקית

 לאפה וכוס לימונדהסלטי הבית, פיתה /  5תוספות,  2מוגש עם  –סטייק אנטריקוט 

 ח”ש 5 בתוספת שתיה לפחית שינוי

 


	התפריט מוגש בימי חול עד השעה 17:00
	עסקית שיפוד 49 ש”ח
	עסקית שיפודים 65 ש”ח
	עסקית משולבת 79 ש”ח
	עסקית אנטריקוט 109 ש”ח
	שינוי לפחית שתיה בתוספת 5 ש”ח

