


מחקרים )שלא נבדקו( מוכיחים שרוב העסקאות 
נסגרות בזמן ארוחה עיסקית
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מרק היום / סלט ירקות עסקי / סלט בריאות עסקי /  אנטיפסטי חציל 
קרפצ'יו סינטה בתוספת 8 | נאגטס עוף / כנפיים בתוספת 20

מנה ראשונה + עיקרית + MOSES SIDE + שתיה לבחירה
MOSES BUSINESS

חזה אווז / טלה מעושן /
בצל מקורמל / חלפיניו / 

פטריות צלויות / גוואקמולה / 

ביצת עין / רוטב פירי פירי /
צ'ימיצ'ורי / "צהובה" טבעונית /

אננס צ'ילי צלוי 

צ'יפס / הום פרייז / אורז צהריים /
אורז מלא / סלט ירקות שדה 

וודג'ס / צ'יפס בטטה  / ירקות צלויים  - בתוספת 4

כשר

שתיה

קרלסברג / טובורג  250 מ"ל - בתוספת 6 

כוס קאווה / יין לבן / יין אדום - בתוספת 16

מים מינרלים / סודה / לימונדה / תפוזים / אשכוליות 

שתיה קלה - בתוספת 6

קינוחים 29
פונדנט שוקולד

קרם ברולה

3 כדורי גלידה, קוביית 
בראוניס, קרמבל, רוטב 

שוקולד וקרמל מלוח

ההמבורגרים שלנו עשויים מ-100% בשר בקר טרי טחון במקום )משקל לפני צלייה(

אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתיה מופרזת. מכירה או הגשה של משקאות 
משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה אסורה. בהצגת תעודה מזהה בלבד

ניתן לקבל מים צוננים ומסוננים | מוצרינו עלולים להכיל / מכילים אלרגנים מסוגים שונים
תפריט עסקי תקף בין השעות 12:00-17:00 בימי חול בלבד | לא מוגש בסופי שבוע / ערבי חג / חג וחול המועד

מוזס קלאסי 
בשר בקר כ-150 גר׳

בשר בקר כ-200 גר' - בתוספת 3

 THE ARTBURGER
בקר וטלה, אייסברג, בצל סגול,

מיונז ומטבל פלפלים

מוזס קלאסי 
בשר בקר כ-300 גר׳

637279

סלט טאבולה עוף צלוי 
עשבי תיבול, צנוברים, שמן זית ולימון

קבב טלה 
טלה ובקר עם טחינה

סלט סנטה פה עם עוף
לבבות חסה, עגבניות שרי וקרוטונים 

ברוטב סנטה פה

קריספי צ'יקן סנדוויץ׳
איולי לימון, סרירצ'ה, קולסלאו, 

אייסברג, בצל סגול, חלפיניו 
ומלפפון חמוץ

טבעוני 
לחמניית בריאות, טחינה, אייסברג, 

עגבנייה, בצל סגול וארוגולה

שניצל חזה עוף
קלאסי

סקלופיני עוף בגריל  
נתחי חזה עוף, תבלינים יבשים וטחינה

שתי מנות ראשונות לבחירה
מתוך התפריט המלא

המבורגר אנטריקוט  
נתחי בקר ואנטריקוט, אייסברג, 

עגבנייה, בצל סגול ומלפפון חמוץ

פרגית טנדורי
בקרם קוקוס וקארי

אנטריקוט קאדילק
כ-300 גר' סטייק אנטריקוט עם 

רוטב צ'ימיצ'ורי - בתוספת 25

סלמון במיסו
פילה סלמון במיסו וירקות צלויים   

moses side ללא*

חובק עולם מתחלף

חובק עולם לבחירה
מתוך התפריט המלא

ART NEW GENERATION
בקר וטלה, ארוגולה, צנונית, גזר,

טלה מעושן, רוטב הולי מוזס, 
פיסטוקים ופטרוזיליה

פילי סטייק סנדוויץ'
נתחי אנטריקוט, פלפלים ירוקים ובצל 

על הפלאנצ'ה, ביצת עין, חלפניו ומיונז 
פילי בלחמניית סיאנה

ביונד בורגר
המבורגר ביונד מיט, אייסברג, 

עגבנייה, בצל סגול ומלפפון חמוץ

MOSES TOPPING 6 MOSES SIDE

קוקטיילים 19

קמפרי טוניק
וודקה לימון, אלדרפלאוור 

והיביסקוס

אפרול שפריץ
אפרול, פרוסקו ופלח תפוז

פסיפלורה
קטל וואן סיטרון, קמפרי ופסיפלורה

פינק מוזס
טנקרי דריי ג'ין, אשכולית 

אדומה, טוניק ותפרחת בזיל

קפטן מוזס
קפטן מורגן ספייס, ויסקי אמריקאי 

וקרם קוקוס

וודקה מיול
קוקטיל ספיישלקטל וואן, אננס וג'ינג'ר בייר



תבואו מתי שתבואו, 
אנחנו זורמים...



MOSES SIDE + עיקרית כשר
ההמבורגרים שלנו עשויים מ-100% בשר בקר טרי טחון במקום )משקל לפני צלייה(

MOSES LATE NIGHT

אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתיה מופרזת. מכירה או הגשה של משקאות 
משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה אסורה. בהצגת תעודה מזהה בלבד

תפריט הלייט נייט תקף בכל ימות השבוע החל מהשעה 23:00
ניתן לקבל מים צוננים ומסוננים | מוצרינו עלולים להכיל / מכילים אלרגנים מסוגים שונים

קינוחים 29
פונדנט שוקולד

קרם ברולה

3 כדורי גלידה, קוביית 
בראוניס, קרמבל, רוטב 

שוקולד וקרמל מלוח

חזה אווז / טלה מעושן  / בצל מקורמל / 
חלפיניו / ביצת עין / אננס צ'ילי צלוי / 
פטריות צלויות /  "צהובה" טבעונית / 

רוטב פירי פירי / גוואקמולה / צ'ימיצ'ורי

צ'יפס / הום פרייז / אורז צהריים / 
אורז מלא / סלט ירקות שדה 

וודג'ס / צ'יפס בטטה  /
ירקות צלויים - בתוספת 4

MOSES TOPPING 6 MOSES SIDE
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מוזס קלאסי
כ-200 גר׳ בשר בקר, אייסברג, 

עגבנייה, בצל סגול ומלפפון חמוץ

 THE ARTBURGER
בקר וטלה, אייסברג, בצל סגול,

מיונז ומטבל פלפלים - בתוספת 10

4969

קריספי צ'יקן סנדוויץ׳
איולי לימון, סרירצ'ה, קולסלאו, 

אייסברג, בצל סגול, חלפיניו 
ומלפפון חמוץ

טבעוני 
לחמניית בריאות, טחינה, אייסברג, 

עגבנייה, בצל סגול וארוגולה

פרנצ' כמהין בורגר
בשר בקר, אייסברג, "צהובה" טבעונית, 

ממרח כמהין, ארגולה ואיולי שום

חובק עולם מתחלף

ART NEW GENERATION
בקר וטלה, ארוגולה, צנונית, גזר, טלה מעושן, 

רוטב הולי מוזס, פיסטוקים ופטרוזיליה

בנגקוק
בשר בקר, סלט בקר תאילנדי, ביצת עין, 

איולי ושאטה גרוס בלחמניית בריוש

פורטוגזי  
בשר בקר, חזה אווז, טבעת בצל פריכה, 

חסה, פסטו ורוטב פירי פירי

לונדון מרקט
בקר וטלה עם "צהובה" טבעונית, בשר 

אסאדו מפורק, בצל מקורמל, חלפניו, 
חסה ורוטב הולי מוזס

מוזס קלאסי
כ-150 גר׳ בשר בקר, אייסברג, 

עגבנייה, בצל סגול ומלפפון חמוץ  
moses side  ללא*

31

69

המושחת
המבורגר קלאסי כ-300 גר'

בשר בקר, "צהובה" טבעונית , 
חזה אווז, אייסברג, עגבנייה, 

בצל סגול ומלפפון חמוץ 
moses side מוגש עם*

78

המוגזם
המבורגר קלאסי כ-450 גר׳

בשר בקר, רוסטביף, עגבנייה,
"צהובה" טבעונית, ביצת עין, 

אייסברג, בצל סגול ומלפפון חמוץ
moses side מוגש עם*

ביונד בורגר
המבורגר ביונד מיט, אייסברג, עגבנייה, 

בצל סגול ומלפפון חמוץ

קוקטיילים 19

קפטן מוזס
קפטן מורגן ספייס, ויסקי 

אמריקאי וקרם קוקוס

קמפרי טוניק
קמפרי, טוניק וודג לימון

פסיפלורה
קטל וואן סיטרון, קמפרי ופסיפלורה

וודקה מיול
קטל וואן, אננס וג'ינג'ר בייר

קוקטיל ספיישל פינק מוזס
טנקרי דריי ג'ין, אשכולית 

אדומה, טוניק ותפרחת בזיל

אפרול שפריץ
אפרול, פרוסקו ופלח תפוז
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