
עסקיות צהריים

עסקית מוגשת בין השעות 12:00-17:00

עסקית להבות בקטנה

 ₪ 61
מנות פתיחה מבחר סלטי הבית בליווי לאפות חמות מהטבון.

תוספת חמה לבחירה אורז, מג'דרה, צ'יפס, פירה.
שתיה קלה לימונדה/תפוזים

שיפוד לבחירה: שישליק הודו, פרגית, קבב, כבד עוף, לבבות.

עסקית להבות

₪ 76
מנות פתיחה מבחר סלטי הבית בליווי לאפות חמות מהטבון.

תוספת חמה לבחירה אורז, מג'דרה, צ'יפס, פירה.
שתיה קלה לימונדה/תפוזים

שני שיפודים לבחירה: שישליק הודו, פרגית, קבב, כבד עוף, לבבות.

נשנוש להבות

₪ 42
העסקית כוללת סלט ירקות ותוספת חמה לבחירה.

שיפוד לבחירה: שישליק הודו, פרגית, קבב, כבד עוף, לבבות.

תוספות לעסקית

צ׳יפס/הום פרייז/ פוטטוס בתוספת 8 ₪ 
חומוס/חומוס פטריות 16 ₪ 

שתיה מוגזת "קוקה-קולה" 6 ₪ 
בירה מהחבית קרלסברג/טובורג 12 ₪ 

כוס יין אדום 10 ₪

*לא תקף בימי שישי, בחגים ומועדים.



מנות פתיחה

חומוס גרגירים 24 ₪

חומוס טחינה 22 ₪

חומוס פטריות 28 ₪

חומוס בשר 28 ₪

חומוס פלאפל 28 ₪ 

פטריות פורטובלו מוקפצות 24 ₪

צ'יפס קטן/גדול 28/22 ₪

פוטטוס 28 ₪

הום פרייז 28 ₪ 

טבעות בצל 18 ₪

 כנפי עוף עסיסיות במרינדת צ׳ילי/ברבקיו 32 ₪ 

כנפי להבות בציפוי קריספי 32 ₪ 

סלט ערבי קצוץ קטן/גדול 28/22 ₪

סיגרים פסטלים וקובה 24 ₪ 

פלאפל חם 8 כדורים )מוגש עם טחינה( 20 ₪

סיגרים, פסטלים, קובה, פלאפל ונקניקות מרגז מטוגנות 32 ₪ 

כרובית מטוגנת 28 ₪

חציל בלאדי קלוי על הגריל בליווי טחינה ביתית 24 ₪

מבחר סלטי הבית לסועד עם לאפות חמות מהטאבון 19 ₪



שיפודים

המחיר לשיפוד בודד

אנטריקוט 39 ₪

פילה בקר 42 ₪

חלאוויט – שקדי עגל 48 ₪

שישליק הודו 28 ₪

פרגית 29 ₪

קבב 28 ₪

כבד עוף 28 ₪

כבד אווז 74 ₪

חזה אווז 34 ₪

לבבות עוף 28 ₪

נקניקיות נשנוש מרגז )8 יחידות( 42 ₪

עגבנייה ובצל על האש 10 ₪



המיוחדים שלנו

המנות מוגשות לצד מנה חמה לבחירה – פירה, אורז, מג'דרה, צ'יפס או פוטטוס

סטייק אנטריקוט 300/500 גר׳
נתח אנגוס ארגנטינאי צרוב על גחלים לוהטים 100/159 ₪

צלעות כבש 350 גר׳
צרוב על גחלים בליווי ירקות קלויים על האש 155 ₪

מדליוני פילה בקר 250 גרם
מוגש בליווי שפע ירקות קלויים על האש 125 ₪

מיקס בשרים
מבחר בשרים: סטייק אנטריקוט, סטייק פרגית, קבבוני טלה, צלעות 

כבש, נקניקיות מיני מרגז וירקות על האש 198 ₪ 

חגיגת להבות
סטייק אנטריקוט, סטייק סינטה, מדליוני פילה וצלעות, בליווי ירקות על 

האש 325 ₪

פילה רוסיני
דואט מדליוני פילה בקר וכבד אווז 176 ₪

מיקס שיפודים
שיפוד אחד מכל סוג

פרגית, לבבות, כבד, קבב, אנטריקוט וכבד אווז
₪ 200 

סינטה בקר 300 גר׳
צלוי על גריל בליווי ירקות קלוים 180 ₪ 

סטייק פרגית
נתחי פרגית עסיסיים צרובים על גחלים לוחשות בעשבי תיבול 52 ₪ 



מנות השף

המנות מוגשות לצד מנה חמה לבחירה:
פירה, אורז, מג'דרה, צ'יפס

המבורגר להבות 220/330 גרם
המבורגר עסיסי וטעים במיוחד, עשוי מנתח אנטריקוט מובחר טחון 

במקום 48/58 ₪
תוספות להמבורגר:

ביצה עין, בצל מטוגן, חזה אווז, פטריות פורטובלו בתוספת 7 ₪ 

מעורב להבות
כבדים, לבבות, חזה עוף, פרגית מוקפצים על פלנצ'ה לוהטת לצד 

טחינה ירוקה 75 ₪

כבד עוף על הפלנצ'ה
כבדי עוף צעירים מוקפצים עם פטריות בשילוב יין לבן על מצע 

פירה ובצל מטוגן 54 ₪

קבבוני טלה
מוגש על מצע חציל קלוי על האש וטחינה ירוקה 58 ₪

חזה עוף
פילה עוף צלוי על הגריל במרינדת השף 54 ₪

שניצל וינאי
חזה עוף בציפוי קריספי 46 ₪

ארוחות ילדים
מוגש עם צ'יפס ושתייה קלה לבחירה

שניצלונים )5 אצבעות( 42 ₪
נקניקיות עוף 42 ₪

המבורגר 130 גר׳ 42 ₪

פסטה
פנה נפוליטנה 30 ₪

פנה בולונז 35 ₪



  

שתיה

קוקה-קולה / קוקה-קולה זירו  11 ₪

ספרייט/זירו ספרייט 11 ₪

פאנטה 11 ₪

קינלי סודה 9 ₪  

פיוז-טי 10 ₪

 נביעות מים מינרלים 8 ₪

 נביעות+ בטעמים עדינים 10 ₪

 פריגת משקה קל תפוזים 10 ₪

 פריגת משקה קל אשכוליות 10 ₪

 פריגת משקה קל ענבים 10 ₪

 מאלטי - בירה שחורה 10 ₪

קינוח

וופל בלגי בתוספת 2 כדורי גלידה 32 ₪

סופלה שוקולד בתוספת כדור גלידה 29 ₪

צ'ורוס - אצבעות בצק פריכות מוגש לצד שוקולד חם 27 ₪

קוקולידה - עוגית גלידה פריכה בתוספת כדור גלידה 25 ₪



שתיה חמה

אספרסו 10 ₪
קפה שחור 10 ₪ 

תה נענע 10 ₪

בירות

בירה חבית
 קרלסברג שליש/חצי  20/27

 טובורג שליש/חצי  20/27
בירה בקבוק

 סטלה ארטואה 27 ₪
קורונה 25 ₪

יין ויינשטפן בקבוק

יינות הר תבור
 קברנה סובניון 80 ₪ בקבוק  כוס 17 ₪ 

 מרלו 80 /17 ₪
 שירז 80 /17 ₪

 גוורצטרמינר 87 ₪  בקבוק

אלכוהול

וודקה גריגוס 62 ₪
שיבס 58 ₪

בלאק לייבל 58 ₪
ג׳יימסון 42 ₪

₪ 17 XL 
ארק 22 ₪
אוזו 26 ₪



עסקיות צהריים

בורגר אנגוס 220 גרם 55 ₪
המבורגר עסיסי מנתח אנטריקוט מובחר טחון במקום צרוב על פלנצ׳ה 

לוהטת בתוספת צ׳יפס/טבעות בצל
שתיה קוקה קולה

תוספות: ביצת עין, בצל מטוגן, חזה אווז, פטריות מוקפצות ופטריות 
פורטבלו 7 ₪

קבבוני טלה 300 גרם 55 ₪
חמישה קבבונים מוגשים על מצע חציל קלוי וטחינה ירוקה

שתיה קוקה קולה

סטייק אנטריקוט 250 גרם 78 ₪
נתח אנגוס צרוב על גחלים לוהטים מוגש לצד תפו״א מדורה וקונפי שום 

שתיה קוקה קולה

סטייק פרגית 250 גרם 55 ₪
נתחי פרגית עסיסיים צרובים על גחלים לוחשות בתיבול קייג׳ין

לצד אורז לבן
שתיה קוקה קולה

חזה עוף 42 ₪
פילה עוף צלוי על הגריל בתיבול השף מוגש עם ירקות קלויים בתוספת 

שתיה קלה פריגת

שניצל קלאסי 42 ₪
חזה עוף בציפוי קריספי מוגש לצד פוטטוס

שתיה קוקה קולה

שווארמה 250 גרם 55 ₪
הודו נקבה מוגש לצד שתי תוספות חמות לבחירה

שתיה קוקה קולה

סלט בריאות 42 ₪
חסה, עלי בייבי, נבטים סינים, פלפל אדום, פלפל ירוק, שרי, צנונית, עלי 
מיקרו, תירס גרעינים, בצל ירוק, בצל סגול ברוטב וינגרט/אלף האיים/

חרדל דיז׳ון דבש
בנוסף לבחירה טונה/סלט טונה/חזה עוף

שתיה קלה פריגת 


