
₪ 56 סלט פטה ארטישוק

 חסות רעננות, עגבניות שרי, פלפלים קלויים, בצל סגול, גבינת פטה, ארטישוק, 
זיתי קלמטה, צנוברים ופטרוזיליה במיץ לימון ושמן זית כתית מעולה

59 ₪צ'וריסוס

שלוש נקניקיות צרובות, שעועית ירוקה, פלפלים, בצל, ברוקולי וצ‘ימיצ׳ורי

סלט בריאות חם

עדשים שחורות, קינואה, ברוקולי, קוביות בטטה, שעועית ירוקה, גזר, חמוציות, נענע, 
פטרוזיליה, בצל ירוק, אגוזי מלך, טחינה גולמית וסילאן במיץ לימון ושמן זית כתית מעולה

₪ 52

68 ₪פרגית צ'יפוטלה

נתחי פרגית בגריל במרינדה של צ‘יפוטלה. מוגש עם תוספת לבחירה

שניצל קלאסי

חזה עוף עסיסי בציפוי פריך של פירורי לחם. מוגש עם תוספת לבחירה

₪ 59

סלט עוף מקסיקני

חסות רעננות, פילה עוף צרוב, עגבניות שרי, עגבניה, פלפלים קלויים, בצל סגול, 
נאצ‘וס, בצל ירוק וגוואקמולי בויניגרט חרדל צ‘ילי ואיולי צ‘יפוטלה

₪ 58

סלט קיסר

לבבות חסה פריכה, קרוטונים, בצל סגול, פרמז’ן ורוטב קיסר )תוספת עוף 10 ₪(

₪ 46

MAIN DISHES    עיקריות

חזה עוף צ'ימיצ'ורי

חזה עוף צלוי בגריל ברוטב צ‘ימיצ‘ורי מתובל. מוגש עם תוספת לבחירה

₪ 59

עוף וירקות על הפלנצ'ה

 חזה עוף צרוב, שעועית ירוקה, פלפלים, בצל וברוקלי ברוטב סויה ופלפלים. 
מוגש במחבת לוהטת עם תוספת לבחירה

₪ 59

טורטייה עוף

טורטייה מגולגלת עם רצועות עוף, גוואקמולי, בצל ופלפלים צרובים. 
מוגש עם תוספת לבחירה

₪ 59

KIDS    ילדים

ארוחות הילדים מוגשות עם צ‘יפס, 
כוס שתייה, גלידה והפתעה

מיועד לילדים עד גיל 10

המבורגר / שניצלונים / חזה עוף

₪ 47

STARTERS    מנות פתיחה

34 ₪נאגטס עוף
פילה עוף בציפוי פצפוצי אורז ושומשום עם רוטב צ'ילי טריאקי 

₪ 35 סלט צבעוני עם פרגית

מיקס חסות, פרגית בטריאקי, כרוב בשני צבעים, גזר, סלק, עגבניות שרי צבעוניות, 
בצל סגול, בצל ירוק, נענע, כוסברה וקשיו בחומץ תפוחים

31 ₪חציל צלוי
פילה חציל קלוי בתנור עם סלסת עגבניות, מיקס עשבי תיבול, בורגול, טחינה וצ'ימיצ‘ורי 

29 ₪כרובית פריכה

פרחי כרובית בציפוי פריך ורוטב צ'ילי טריאקי

₪ 38 BBB כנפי
כנפיים מוקפצות ברוטב צ'ילי מתוק ושומשום

29 ₪הבורגוס רינגס

טבעות בצל טרי בציפוי פריך ורוטב איולי צ'יפוטלה בצד

29 ₪צ‘יפס בטטה

מקלות בטטה מתקתקה

₪ 31 סלט טאבולה רענן
בורגול, עדשים ,פלפלים אדומים, פלפלים צהובים, חסה, מלפפונים, בצל ירוק, פטרוזיליה, 

נענע, שמן זית, מיץ לימון, חמוציות ואגוזי מלך

₪ 24 קריסבין
שעועית ירוקה עדינה קריספית ורוטב איולי צ‘יפוטלה בצד

חדש!

בשר טרי ואיכותי טחון במקום. עולה על הגריל ומוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה,
עלי חסה, פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

HAMBURGERS המבורגרים

BE ON TOP    תוספות מעל

₪ B בורגר
Regular

49₪ BB בורגר
Medium

56₪ BBB62 בורגר
Large

6 ₪בצל צרוב

9 ₪פטריות צרובות

9 ₪צהובה מן הצומח

8 ₪ביצת עין

8 ₪אננס צ‘ילי

11 ₪צהובה מן הצומח, בצל וצ‘יפוטלה

7 ₪פלפלים חריפים

12 ₪“המעושנת”

חדש! 13 ₪שווארמה פרגית

72 ₪לטינו בורגר

המבורגר מבשר בקר טרי מובחר, גוואקמולי, ביצת עין, בצל פריך, סלסה פיקנטית ואיולי צ‘יפוטלה

76 ₪המבורגר קצבים

המבורגר מנתחי בקר טריים מובחרים, ״המעושנת״, ארוגולה, בצל פריך, פרוסות מלפפון 
בכבישה ביתית, ריבת בצל ביין אדום ואיולי חרדל

68 ₪כריך אנטריקוט

נתחי אנטריקוט דקים צרובים על הפלנצ‘ה, איולי חרדל, צ‘ימיצ׳ורי, ארוגולה, בצל צרוב, 
רצועות של בצל סגול ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

החלפת הצ‘יפס לתוספת אחרת – 7 ₪  |  לא ניתן לשנות את הרכב המנות
ניתן לשדרג לקציצת אסאדור )נתחי אסאדו ו“קאפ” אנטריקוט( בתוספת 10 ₪ 

בהמבורגרים: לטינו, פלאוון וקצבים

SPECIAL BURGERS    המיוחדים שלנו

74 ₪פלאוון בורגר

המבורגר מבשר בקר טרי מובחר, “המעושנת”, אננס צלוי, ארוגולה, פרוסות מלפפון בכבישה 
ביתית, איולי חרדל, צ‘ילי מתוק, סרירצ‘ה פיקנטית ובצל פריך

77 ₪דאבל אמריקה בורגר

שני המבורגרים מבשר בקר טרי מובחר, צהובה מן הצומח, בצל פריך, קולסלאו, פרוסות מלפפון 
בכבישה ביתית ורוטב ברביקיו

בשר טרי ואיכותי טחון במקום. מגיע במידת עשייה MW עם תוספת צ‘יפס וסלט קולסלאו.
המיוחדים אינם כלולים בהטבות 1+1

16 ₪לחם הבית
מוגש עם מטבלים

שדוד
BBB א

₪ 29 סלט ירקות קצוץ טרי
עגבניה, מלפפון, בצל סגול, פטרוזיליה, נענע, שמן זית כתית מעולה, מיץ לימון 

וטחינה בצד )תוספת גבינת פטה 6 ₪(

חדש!

מחבת מהשדה 

נתחי סויה, שעועית ירוקה, פלפלים, בצל וברוקולי ברוטב סויה ופלפלים.
מוגש במחבת לוהטת עם תוספת לבחירה

₪ 52 חדש!

59 ₪קראנץ‘ בורגר

חזה עוף בציפוי פריך. מוגש בלחמניה עם אננס צרוב בצ‘ילי מתוק, איולי עשבי תיבול, 
חסה אייסברג, פרוסות מלפפון בכבישה ביתית וסרירצ‘ה

חדש!

62 ₪חלומי בורגר 

קציצת פטריות וגבינת חלומי. מוגש בלחמניה כפרית עם איולי פטריות וכמהין, חסה אייסברג, 
פרוסות מלפפון בכבישה ביתית ושבבי בטטה פריכים

חדש!

74 ₪באסטה בורגר

המבורגר מבשר בקר טרי מובחר עם עם בצל ופטרוזיליה קצוצים, חציל קלוי, שווארמה וטחינה, 
חסה אייסברג, עגבניה ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית. ניתן לשדרג לקציצת טלה )נתחי טלה 

ובקר מובחרים( בתוספת 10 ₪

חדש!

9022*חברי BBB CLUB נהנים מ-10% הנחה בכפוף לתקנון
גלוטן.  ללא  לחמניה  או  ודגנים(  מלאה  )חיטה  כפרית  בלחמניה  להזמין  ניתן 
בשר  בסביבת  מיוצרות  המנות  תשלום.  ללא  יוגשו  ומסוננים  צוננים  מים 
וחומרים אלרגניים. כל מוצרינו עלולים להכיל/מכילים אלרגנים מסוגים שונים. 

        
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
          

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

תפריט קיץ

61 ₪המבורגר טלה

המבורגר מנתחי טלה ובקר מובחרים

63 ₪המבורגר אסאדור

המבורגר מנתחי אסאדו ו“קאפ” אנטריקוט

SIDE DISHES    תוספות בצד

 ₪ 27/15 צ'יפס קטן / גדול

₪ 14 פירה

₪ 14 אורז

 ₪ 26/15 טבעות בצל קטן/גדול

₪ 18 הום פרייז

₪ 15 תפו“א מדורה

₪ 14 שעועית ירוקה עדינה

₪ 14 סלט אישי

51 ₪גארדן בורגר

קציצה עסיסית של פטריות וגבינת חלומי. מוגש בלחמניה כפרית
חדש!

49 ₪טבע בורגר

קציצה עסיסית של סויה, אורז מלא, סלק ושבבי בצל. מוגש בלחמניה כפרית 
חדש!

 משתלם להיות חברי מועדון 
)המחיר לאחר 10% הנחת מועדון(

BBB בורגר + צ‘יפס קטן BB₪ 69 בורגר + צ‘יפס קטן B₪ 64 בורגר + צ‘יפס קטן 58 ₪



ארוחות עסקיות // העסקיות שלנו מוגשות בימים א'-ה' בין השעות 12:00-17:00
STARTERS    סלט אסיאתי  /  סלט אישי  /  סלט בורגול ועדשים  /  חציל צלוי  /  מרק היום  /  סינייהמנות פתיחה 

שדוד
BBB א

BBB CLUB נהנים מ-10% הנחה בכפוף לתקנון חברי 
9022*תפריט העסקיות תקף בימי חול בלבד. לא מוגש בחגים ובסופי שבוע

הארוחה כוללת: מנת פתיחה, עיקרית, תוספת בצד )למעט סלטים וצ'וריסוס( ושתיה לבחירה 

)Regular( בורגר B
המבורגר בקר טרי ואיכותי טחון במקום. מוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה, 

עלי חסה, פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית 

צ'יקן בורגר
פילה עוף צלוי. מוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה, עלי חסה, פרוסות בצל

ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

המבורגר ישראלי
המבורגר בקר טרי ואיכותי טחון במקום עם בצל ופטרוזיליה קצוצים. 

מוגש בלחמניה עם חציל צלוי, טחינה וסלסת עגבניות

שניצל קלאסי
חזה עוף עסיסי בציפוי פריך של פירורי לחם

סלט עוף מקסיקני
חסות רעננות, פילה עוף צרוב, עגבניות שרי, עגבניה, פלפלים קלויים, בצל סגול,

נאצ'וס, בצל ירוק וגוואקמולי בויניגרט חרדל צ'ילי ואיולי צ'יפוטלה

BBB כנפי
כנפיים מוקפצות ברוטב צ'ילי מתוק ושומשום

סלט בריאות חם
עדשים שחורות, קינואה, ברוקולי, קוביות בטטה, שעועית ירוקה, גזר, חמוציות, נענע,

פטרוזיליה, בצל ירוק, אגוזי מלך, טחינה גולמית וסילאן במיץ לימון ושמן זית כתית מעולה

קראנץ' בורגר
חזה עוף בציפוי פריך. מוגש בלחמניה עם אננס צרוב בצ’ילי מתוק, איולי 

עשבי תיבול, חסה אייסברג, פרוסות מלפפון בכבישה ביתית וסרירצ‘ה

חדש!

עוף וירקות על הפלנצ׳ה
פילה עוף צרוב, שעועית ירוקה, פלפלים, בצל וברוקולי ברוטב סויה ופלפלים. 

מוגש במחבת לוהטת

I WANT IT NOW

59₪

)Medium( בורגר BB
 המבורגר בקר טרי ואיכותי טחון במקום. מוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה, עלי חסה,

פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

המבורגר טלה
המבורגר מנתחי טלה ובקר מובחרים. מוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה, עלי חסה,

פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

חזה עוף צ'ימיצ'ורי
חזה עוף צלוי בגריל ברוטב צ'ימיצ'ורי מתובל

סלט פטה ארטישוק
חסות רעננות, עגבניות שרי, פלפלים קלויים, בצל סגול, גבינת פטה, ארטישוק, 

זיתי קלמטה, צנוברים ופטרוזיליה במיץ לימון ושמן זית כתית מעולה

סלט קיסר
לבבות חסה פריכה, חזה עוף צלוי על הגריל, קרוטונים, בצל סגול ופרמז‘ן

מוגש ברוטב קיסר

צ'וריסוס
שלוש נקניקיות צרובות מוגשות במחבת לוהטת בתוספת שעועית ירוקה, פלפלים, 

בצל, ברוקולי וצ‘ימיצ‘ורי. ניתן להחליף לתוספת אחרת

מחבת מהשדה
נתחי סויה, שעועית ירוקה, פלפלים, בצל וברוקולי ברוטב סויה ופלפלים. 

מוגש במחבת לוהטת

חדש!

גארדן בורגר
קציצה עסיסית של פטריות וגבינת חלומי. מוגש בלחמניה כפרית עם פרוסות עגבניה,

עלי חסה, פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

חדש!

באסטה בורגר
המבורגר בקר טרי ואיכותי טחון במקום עם בצל ופטרוזיליה קצוצים. מוגש בלחמניה עם 
חציל קלוי, שווארמה וטחינה, חסה אייסברג, עגבניה ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית. 

ניתן לשדרג לקציצת טלה )נתחי טלה ובקר מובחרים( בתוספת 10 ₪

חדש!

GIVE IT TO ME

68₪

)Large( בורגר BBB
המבורגר בקר טרי ואיכותי טחון במקום. מוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה, 

עלי חסה, פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית
כריך אנטריקוט

נתחי אנטריקוט דקים צרובים על הפלנצ'ה, איולי חרדל, צ'ימיצ'ורי, ארוגולה,
בצל צרוב, רצועות של בצל סגול ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

פרגית צ'יפוטלה
נתחי פרגית בגריל במרינדה של צ'יפוטלה

המבורגר קצבים
המבורגר מנתחי בקר טריים מובחרים. מוגש בלחמניה עם ״המעושנת״, ארוגולה, 

בצל פריך, פרוסות מלפפון בכבישה ביתית, ריבת בצל ביין אדום ואיולי חרדל

המבורגר אסאדור
המבורגר מנתחי אסאדור ו"קאפ" אנטריקוט. מוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה,

עלי חסה, פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

פלאוון בורגר
המבורגר בקר טרי ואיכותי טחון במקום. מוגש בלחמניה עם “המעושנת”, אננס צלוי, 

ארוגולה, פרוסות מלפפון בכבישה ביתית, איולי חרדל, צ‘ילי מתוק, סרירצ‘ה פיקנטית 
ובצל פריך

OH YESSS

76₪

SIDE DISHES    תוספות בצד

BE ON TOP    תוספות מעל
לתוספת   ₪ 6

לתוספת  ₪10

כוס גזוז

כוס פריגת לימונדה

כוס פריגת תפוזים

כוס פריגת אשכולית אדומה

נביעות מים מינרלים

כוס סודה

כלול בעסקית:

₪ 8 מאלטי

₪ 12 משקאות גרוסים בטעמים

₪ 12 לימונענע גרוס

שליש ₪11 / חצי ₪14 קרלסברג / טובורג חבית

₪ 15 כוס יין הבית

בתוספת תשלום:

₪ 6 שתיה קלה מוגזת

₪ 6 TEA פיוז

₪ 6 סיידר תפוחים

₪ 6 נביעות פלוס בטעמים

3 ₪לימונדה / תפוזים / אשכולית אדומה / גזוז כוס שתיה ענקית

HAVE A DRINK

ניתן להזמין בלחמניה כפרית )חיטה מלאה ודגנים( או לחמניה ללא גלוטן. מים צוננים ומסוננים יוגשו ללא תשלום. 
המנות מיוצרות בסביבת בשר וחומרים אלרגניים. כל מוצרינו עלולים להכיל/מכילים אלרגנים מסוגים שונים.       

        
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
          

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

תפריט קיץ

צ'יפס / טבעות בצל / תפו"א מדורה / פירה / הום פרייז / שעועית ירוקה עדינה / סלט אישי / אורז

בצל צרוב / פטריות צרובות / צהובה מן הצומח / ביצת עין / אננס צ'ילי / פלפלים חריפים

צהובה מן הצומח, בצל וצ'יפוטלה / שווארמה פרגית / "המעושנת"

טבע בורגר
קציצה עסיסית של סויה, אורז מלא, סלק ושבבי בצל. מוגש בלחמניה כפרית עם 

פרוסות עגבניה, עלי חסה, פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

חדש!



Regular - בורגר B₪ 43
המבורגר בשר בקר טרי טחון במקום. מוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה, עלי חסה, פרוסות בצל 

ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

BBB 37 ₪כנפי
כנפיים מוקפצות ברוטב צ'ילי מתוק ושומשום

Medium - בורגר BB₪ 52
המבורגר בשר בקר טרי טחון במקום. מוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה, עלי חסה, 

פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

59 ₪המבורגר טלה
המבורגר מנתחי טלה ובקר מובחרים. מוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה, עלי חסה, 

פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

שניצל קלאסי
חזה עוף עסיסי בציפוי פריך של פירורי לחם

₪ 47

NIGHT MENUתפריט לילה
כל המנות כוללות תוספת בצד לבחירה

B בורגר

₪33
לחברי מועדון
ללא תוספת בצד

67 ₪דאבל אמריקה בורגר
שני המבורגרים מבשר בקר טרי טחון במקום, צהובה מן הצומח, בצל פריך, קולסלאו, 

פרוסות מלפפון בכבישה ביתית ורוטב ברביקיו

62 ₪המבורגר אסאדור
המבורגר מנתחי אסאדו ו”קאפ” אנטריקוט. מוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה, 

עלי חסה, פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

47 ₪קראנץ' בורגר
חזה עוף בציפוי פריך. מוגש בלחמניה עם אננס צרוב בצ‘ילי מתוק, איולי עשבי תיבול, 

חסה אייסברג, פרוסות מלפפון בכבישה ביתית וסרירצ‘ה

חדש!

שדוד
BBB א

49 ₪גארדן בורגר
קציצה עסיסית של פטריות וגבינת חלומי. מוגש בלחמניה כפרית עם פרוסות עגבניה, עלי חסה, 

פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

חדש!

חברי BBB CLUB  נהנים מ-10% הנחה בכפוף לתקנון

DRINKS    משקאות

₪26קוקטייל לילה

סמירנוף/אוזו/קמפרי/ג'וני אדום/צינזאנו ₪31שליש קרלסברג / טובורג מהחבית + צ'ייסר

 ₪19שליש קרלסברג / טובורג מהחבית

₪9גזוז בטעמים

ניתן להזמין בלחמניה כפרית )חיטה מלאה ודגנים( או לחמניה ללא גלוטן. מים צוננים ומסוננים יוגשו ללא תשלום.
המנות מיוצרות בסביבת בשר וחומרים אלרגניים. כל מוצרינו עלולים להכיל/מכילים אלרגנים מסוגים שונים. 

בצל צרוב / פטריות צרובות / 

צהובה מן הצומח / ביצת עין / 

אננס צ‘ילי / פלפלים חריפים

צהובה מן הצומח , בצל 

וצ‘יפוטלה / שווארמה פרגית / 

“המעושנת”

10 ₪ לתוספת6 ₪ לתוספת

BE ON TOP    תוספות מעל

צ'יפס / טבעות בצל / הום פרייז /

פירה / תפו"א מדורה / סלט אישי /

שעועית ירוקה עדינה

SIDE DISHES    תוספות בצד

אזהרה: מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתיה מופרזת | מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה בלבד

47 ₪טבע בורגר
קציצה עסיסית של סויה, אורז מלא, סלק ושבבי בצל. מוגש בלחמניה כפרית עם פרוסות 

עגבניה, עלי חסה, פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

חדש!




