
מנות
פתיחה

לחם פראנה
בליווי שני מטבלים.....................................16
חמוצי מיט אנד מיט ...................................16 

טאבולה בורגול
חמוציות ועשבי תיבול טריים...................12/22

קרפצ'יו חציל
עם טחינה גולמית ושקדים קלויים............24/38 

כנפי עוף מהאש
בקירמול צ'ילי חמאת בוטנים...................24/38  

קרפצ'יו פילה בקר טרי מרמת הגולן
עם בזיליקום טרי, בלסמי ושמן זית ישראלי....46

ביתי........................................56 עוף  שניצל 
רצועות עוף עם בצל על הפלאנצ'ה..............56
סטיק פרגית על הגריל................................68
מעושן...............................64 עסיסי  עוף  חזה 

סלט עוף מעושן
(מוגש עם לחם חם ללא תוספת)..................64 

רצועות חזה עוף
מוקפצות עם בצל ואננס ברוטב צ'ילי...........64
אנטריקוט אנגוס מובחר (240/340 גרם)...98/128 
אסאדו נימוח על העצם בצליה איטית.........128 
קריספי.........118  חצי  מולארד  חזה  מניפת 
בקר.....................................140  פילה  טבעות 
אווז.................................................180 כבד 

10............................... סודה   / מינרליים  מים 
קולה / זירו / ספרייט / ספרייט זירו / פאנטה...12
שחורה..................12 בירה   / דיאט  אשכוליות 
תפוחים............................................13 סיידר 
מים מוגז עדין (750 מ“ל)....................................18

שחיתות בקטנה
המבורגר 220 גרם עם אננס מקורמל, חזה אווז מעושן, גואקמולי וחלפניו............82

שחיתות למתקדמים
המבורגר 330 גרם עם שניצל, חציל תאילנדי, טבעות בצל וביצת עין...................92

שחיתות למטיבי לסת
המבורגר 440 גרם עם אסאדו מפורק ברוטב ברביקיו, גמבצל, חזה אווז מעושן וביצה....122 

נבחרת
המושחתים

מנות
עיקריות

מוגש עם תוספת לבחירה

מקום לחברים ובשר

שתיה

חווית
בשרים

אסאדו..........................30
אנטריקוט......................35
עוף........................25 חזה 
מולארד...........................35
עגל.........................50 פילה 
אווז..........................85 כבד  המחירים ל-100 גרם בשר

להמשך
חוויות

אישית
כ-450 גרם בשר

זוגית
כ-850 גרם בשר

כ-500 גרם בשר
לסועד

קבוצתית

3 סוגי בשרים
אסאדו נימוח על העצם

פרגית על האש
אנטריקוט או מולארד לבחירה
סלט אישי קצוץ/מיט אנד מיט

תפוח אדמה מדורה
חמוצים מיט אנד מיט

................................................140צ'ימיצ'ורי

4 סוגי בשרים
אסאדו נימוח על העצם

חזה עוף מעושן
מולארד

אנטריקוט אנגוס מובחר
סלט מיט אנד מיט

תפוח אדמה מדורה
חמוצים מיט אנד מיט

................................................270צ'ימיצ'ורי

4 סוגי בשרים
אסאדו נימוח על העצם

חזה עוף מעושן
מולארד

אנטריקוט אנגוס מובחר
סלט מיט אנד מיט

תפוח אדמה מדורה
חמוצים מיט אנד מיט

צ'ימיצ'ורי
כל סועד בשולחן (מינ‘ 3 סועדים)....130

}
}
}

תוספות: צ׳יפס, הום פרייז, טבעות בצל, 
פירה, אורז ירושלמי, סלט מיט אנד מיט, 
מדורה אדמה  ותפוח  ירוקה  שעועית 

ניתן להוסיף לחם פראנה בליווי שני מטבלים...........10



220 gram hamburger topped with caramelized pineapple, smoked 
duck breast, guacamole and jalapeno...................................................................82

330 gram hamburger topped with chicken breast, Thai eggplant, onion 
rings and Sunnyside Up egg.........................................................................................92

440 gram hamburger topped with pulled short ribs beef in BBQ sauce, 
pepper onion mix, smoked duck breast and Sunnyside Up egg .........122

Meet and Meat special hamburgers with toppings

מקום לחברים ובשר

Mineral water / soda....................................................10
Coke / zero / sprite / sprite zero / fanta......12
Diet grapefruit juice / root beer...........................12
Apple cider...........................................................................13
Sparkling water (750 ml/).........................................18

Drinks

First
Course

The
Ultimate

 Meat
Experience

Couple’s
Experience

Our Special burgers

Frena bread 
Served with two dips.........................................................16
Meet and Meat special house fresh pickled vegetables...16
Tabouleh salad
With cranberries and fresh herbs..........................12/22
Eggplant carpaccio
With tehini paste and roasted almonds...............24/38
Chili BBQ wings
With peanut butter and chili sauce........................24/38
Golan Heights fresh carpaccio fillet
With fresh basil and Israeli olive oil...............................46

ADD Frena bread Served with two dips.......10

apx. 850 gr. meat

}
}
}

Personal
Experience

Group
Experience

Meat experience for one
includes 3 types of meat
Slow cooked tender bones short ribs
Gilled chicken
Mallard / Premium angus tenderloin 
House salad
Barbecued potato
House pickles
Chimichurri
..........................................................................................140

Meat experience for two
includes 4 types of meat
Slow cooked tender bones short ribs
Premium angus rib eye
Gilled chicken
Mallard
House salad
Barbecued potato
House pickles
Chimichurri
..........................................................................................270

Full table only minimum 3 diners
Slow cooked tender bones short ribs
Premium angus rib eye
Gilled chicken
Mallard
House salad
Barbecued potato
House pickles
Chimichurri
(per diner at table)...............................................130 

apx. 450 gr. meat

apx. 500 gr. meat
per diner

Side dishes: French fries, home fries, onion 
rings, mashed potatoes, Jerusalem rice, 
house salad, green beans, barbecued potato.

Home made schnitzel...............................................56
Chicken chunks with onions ...............................56
Boneless chicken steak on the grill................68
Juicy smoked chicken breast..............................64
Smoked chicken salad
(served with a side of bread)........................................64
Chicken chunks
with pineapples and onion in chili sauce....................64
Premium angus rib eye...............................98/128
Slow cooked tender boned short ribs.......128
Semi crispy mallard breast................................118
Beef tenderloin rings............................................140
Foie gras.......................................................................180

Main
Course
Served with side dish of your choice

The experience continues
for 100 gr. meat

short ribs...................30
rib eye..........................35
chicken breast........25
mallard........................35
Beef tenderloin.......50
Foie gras.....................85


