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69 סטייק אנטריקוט בפיתה ............................................................................
 170 גרם סטייק אנטריקוט משובח, חתוך דק, עשוי על הגריל, מונח בתוך פיתה
עם מריחה נדיבה של חומוס טרי תוצרת בית, בצל מטוגן, צ'ימיצ'ורי, חסה ופרוסות עגבניה 

)ניתן לקבל פלפל חריף בצד( 

59 אסאדו מהמעשנה בפיתה .........................................................................
150 גרם נתח אסאדו בעישון איטי במשך 12 שעות, מפורק בתוך פיתה בליווי מריחה 
נדיבה לבחירה: חומוס טרי תוצרת בית / מיונז ספייסי / מיונז בצלים / איולי יוזו 

ועשבי תיבול, בתוספת חסה, פרוסות עגבניה, צ'ימיצ'ורי ומלפפון חמוץ

39 מיקס פרגיות וכבדים בפיתה ...................................................................
170 גרם פרגיות וכבדי עוף מוקפצים עם בצל ופטריות על הפלנצ'ה מונחים בתוך 
פיתה בליווי מריחה נדיבה של חומוס טרי תוצרת בית, חסה, סלייסים של צנונית, 

פטרוזיליה טריה ובצל ירוק )ניתן לקבל פלפל חריף בצד(

59 המבורגר בפיתה .....................................................................................
 המבורגר BP קלאסי 220 גרם מונח בתוך פיתה בליווי מריחה נדיבה לבחירה:
מיונז בצלים / איולי מיקס פטריות וכמהין / מיונז ספייסי, בתוספת ביצת עין, חסה, 

פרוסות עגבניה, בצל מקורמל ופירה תפו"א

49 קבב בפיתה ................................................................................................
240 גר' קציצות קבב טרי תוצרת בית מבשר בקר מובחר מונחות בתוך פיתה בליווי 
מריחה נדיבה של טחינה, חציל קריספי חם, פרוסות עגבניה, בצל סגול, סלייסים של 

צנונית, פטרוזיליה וצ'יפס )ניתן לקבל עמבה ופלפל חריף בצד(

49 קבב מפורק בפיתה ................................................................................................
 240 גרם קבב טרי מפורק וומוקפץ על הפלנצ'ה בתוך פיתה בליווי מריחה נדיבה של
 חומוס טרי תוצרת בית, בצל מטוגן, חציל בלדי, חסה, פרוסות עגבניה וזילוף

קולי פלפלים

37 שניצל קלאסי בפיתה .....................................................................................
170 גרם נתחי שניצל חם וטרי מונחים בתוך פיתה בליווי מריחה נדיבה של חומוס 
טרי תוצרת בית, פירה תפו"א, סלייסים של צנונית, צי'מיצ'ורי, פרוסות עגבניה וחסה

)ניתן לקבל פלפל חריף בצד(

37 שניצל מזרחי בפיתה .....................................................................................
 170 גרם נתחי שניצל חם וטרי מונחים בתוך פיתה בליווי מריחה נדיבה של

סלט מרדומה חריף, פירה תפו"א, חציל קריספי חם, פרוסות מלפפון ובצל ירוק

44 שניצל מאנצ'י בפיתה .....................................................................................
170 גרם נתחי שניצל חם וטרי מונחים בתוך פיתה בליווי מריחה נדיבה לבחירה: 
 מיונז ספייסי / איולי יוזו ועשבי תיבול / איולי מיקס פטריות וכמהין, בתוספת 

פרח כרובית מפורק )בהתאם למלאי בשוק(, בצל מקורמל ופירה תפו"א

37 נקניקיות מרגז בפיתה .........................................................................
170 גרם נקניקיות מרגז חריפות בתוך פיתה בליווי מריחה נדיבה של טחינה, בצל 
מטוגן, ביצת עין, חציל קריספי חם, פרוסות מלפפון ועגבניה )ניתן לקבל עמבה בצד(

29 פיתה תסביך ...................................................................................................
פיתה במריחה נדיבה של חומוס טרי תוצרת בית, חציל קריספי חם, ביצה קשה, 
 פירה תפו"א, פרוסות עגבניה, בצל סגול, פטרוזיליה טריה, מלפפון חמוץ וזילוף

של טחינה מעל )ניתן לקבל עמבה ופלפל חריף בצד(

37 פיתה צמחונית ...................................................................................................
פיתה במריחה נדיבה של חומוס טרי תוצרת בית, פרח כרובית )בהתאם למלאי 
 בשוק(, פטריית פורטובלו קראנץ, חציל קריספי חם, חסה, פרוסות עגבניה,

בצל סגול, סלייסים של צנונית ומלפפון חמוץ )ניתן לקבל פלפל חריף בצד( 

חדש!

ארוחה בפיתה



עסקיות במשלוח

עסקית כנפיים בטעמים
 20 חצאי כנפיים מטוגנים בשמן עמוק

 ברוטב לבחירתך: צ'ילי / ברביקיו )בשרי כשר, לא חלק( /
 מיקס צ'ילי ברביקיו / תיבול שווארמה מורכב מ-14

תבלינים ארומטיים

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪

₪66

עסקית חצי עוף מעושן
 במרינדת צ'ילי ברביקיו מעושן במקום בבישול איטי

במשך כ-4 שעות
* ניתן לצלות בבית במידת הצורך - צבע העוף ורדרד ליד העצמות

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪
• בימים ראשון עד חמישי • מספר המנות מוגבל

₪94

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪

עסקית צ’יקן טמפורהבד"צ
בזילוף רוטב צ'ילי, טחינה, רוטב ארומטי

ושומשום

₪76

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪

עסקית סלופי ג׳ו
בקר / קבב / שווארמה תרנגול / שווארמה קצבים / שווארמה מיקס

• שדרוג לסלופי אסאדו מעושן 14 ₪

₪79

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪

 עסקית המבורגר קלאסי
220 גרם

₪77

עסקיות
במשלוח

 העסקיות מוגשות עם תוספת לבחירה
ובקבוק שתייה ממשפחת "קוקה קולה"



תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪

 עסקית חזה עוף
 ברוטב לבחירה:

 תיבול שווארמה המורכב מ-14 תבלינים ארומטיים /
תיבול חרדל ודבש / מיקס צ'ילי ברביקיו

₪65

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪

עסקית סטייק פרגיות
 ברוטב לבחירתך: צ'ילי / ברביקיו )בשרי כשר, לא חלק( /

 מיקס צ'ילי ברביקיו / תיבול שווארמה
מורכב מ-14 תבלינים ארומטיים

₪75

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪

עסקית שניצלונים

₪69

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪
• בימים ראשון עד חמישי • מספר המנות מוגבל

עסקית אסאדו 
 350 גרם אסאדו מעושן במשך כ-12 שעות,

שלוק מעצם ועם קראסט מתקתק

₪129

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪

עסקית פילה סלמון

₪109

עסקית קבב מזרחי

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪

₪78

תוספת לבחירה

שתייה קלה
שדרוג לבקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה 4 ₪

שדרוג לבקבוק קרלסברג 9 ₪

עסקית כריך שניצל
לבחירתכם:

BP כריך שניצל
או כריך שניצל של בית

₪69



משחררים לחץ
24 טעימת סיגרים בקר 2 יח' ..........................................................................

2 יחידות סיגרים במילוי בשר בקר בתיבול חריף אש, מוגש עם טחינה בצד

47 סיגרים בקר 4 יח' ........................................................................................
 4 יחידות סיגרים במילוי בשר בקר בתיבול חריף אש, מוגש עם טחינה בצד

28 8 חצאי כנפיים מטוגנות .....................................................................
מטוגנות בשמן עמוק בליווי שומשום ורוטב לבחירתך: צ'ילי / ברביקיו )בשרי כשר, 

לא חלק( / מיקס צ'ילי ברביקיו / תיבול שווארמה

44 16 חצאי כנפיים מטוגנות .....................................................................
מטוגנות בשמן עמוק בליווי שומשום ורוטב לבחירתך: צ'ילי / ברביקיו )בשרי כשר, 

לא חלק( / מיקס צ'ילי ברביקיו / תיבול שווארמה

39 טעימת צ'יקן טמפורה )מנה אישית ראשונה( .................................................
נגיסי חזה עוף בציפוי טמפורה מטוגנים בשמן עמוק, זילוף רוטב צ'ילי, טחינה, רוטב 

ארומטי ושומשום

40 פורטובלו קראנץ' ..........................................................................................
פטריות פורטובלו מטוגנות בטמפורה בזילוף רוטב ברביקיו )בשרי כשר, לא חלק(, 

טחינה איכותית ושומשום.

36  טעימת כרובית )בהתאם למלאי בשוק( ...................................................
פרחי כרובית מטוגנים בציפוי ביתי ופריך עם רוטב צ'ילי וטחינה איכותית.

45  כרובית מצופה )בהתאם למלאי בשוק( .................................................
פרחי כרובית מטוגנים בציפוי ביתי ופריך עם רוטב צ'ילי וטחינה איכותית.

44 נקניקיות מרגז חריפות ...............................................................................
200 גרם נקניקיות מרגז חריפות צלויות על הגריל ומוגשות על מצע בצל מטוגן בתבלין 

מזרחי וזילוף טחינה

34 מרק צ'ילי בשרי ...............................................................................................
על בסיס ציר בקר, ראש ולחי עגל עם ירקות שורש.

19 כוס מרק ....................................................................................................
על בסיס ציר בקר, ראש ולחי עגל עם ירקות שורש.

ארוחה בתוך לחם
בג'בטה או חלה מתוקה לבחירה 

....................................................................................... BP 47 כריך שניצל
 שניצל טרי וחם בג'בטה או חלה מתוקה לבחירה בליווי מריחה נדיבה לבחירה:
איולי יוזו ועשבי תיבול / איולי מיקס פטריות וכמהין / מיונז ספייסי, בתוספת 

חסה, פרוסות עגבניה, פירה תפו"א, בצל מקורמל ומלפפון חמוץ

48  כריך שניצל של בית )חריף!( .........................................................................
 שניצל טרי וחם בג'בטה או חלה מתוקה לבחירה בליווי מריחה נדיבה של חומוס טרי
תוצרת בית ומרדומה )חריף(, בתוספת חציל קריספי חם, פלפל קלוי, חסה סלנובה*, 

בצל מטוגן ופטרוזיליה

69  כריך אסאדו מהמעשנה ..........................................................................
150 גרם נתח אסאדו בעישון איטי במשך 12 שעות, מפורק בתוך ג'בטה או חלה מתוקה 
 לבחירה בליווי מריחה נדיבה לבחירה: מיונז ספייסי / מיונז בצלים / איולי יוזו

ועשבי תיבול, בתוספת חסה סלנובה*, צ'ימיצ'ורי, בצל מקורמל וביצת עין

59 כריך עוף ועשן ....................................................................................................
נתחים שנשלקו מהעצמות לאחר עישון של 4 שעות, מונחים בג'בטה או 
חלה מתוקה לבחירה בליווי מריחה נדיבה לבחירה: מיונז בצלים / מיונז 
ספייסי / איולי מיקס פטריות וכמהין, בתוספת ביצת עין, בצל מקורמל, חסה 
 סלנובה*, סוכריות שרי מעושנות ונגיעה של רוטב ברביקיו )בשרי כשר, לא חלק(

*ניתן לקבל את המנה חריפה אש!

39        כריך מוס כבד עוף ...........................................................................................
מריחה נדיבה של מוס כבד עוף וחומוס טרי תוצרת בית בתוספת חסה סלנובה*, 

פרוסות עגבניה וריבת בצל מוגש בג'בטה או חלה מתוקה לבחירה

38         כריך חביתה ישראלית ...........................................................................................
חביתה עם בצל ופטריות בג'בטה או חלה מתוקה לבחירה בליווי מריחה נדיבה לבחירה: 
חומוס טרי תוצרת בית / מיונז ספייסי / איולי יוזו ועשבי תיבול, בתוספת פרוסות 

עגבניה, מלפפון, בצל ירוק ומלפפון חמוץ
* במידה וחסה סלנובה חסרה במלאי, המנה תוגש עם חסה ערבית



כריך בלחמנית המבורגר
39 כריך שניצל .....................................................................................................
 150 גרם שניצל בתוך לחמנית המבורגר בליווי מריחה נדיבה לבחירה: איולי יוזו
 ועשבי תיבול / מריחת חומוס ומרדומה, מוגש עם בצל מקורמל לצד חסה, עגבניה, בצל סגול

ומלפפון חמוץ

39 כריך חזה עוף .........................................................................................................
 150 גרם חזה עוף בתוך לחמנית המבורגר בליווי מריחה נדיבה לבחירה: איולי יוזו
 ועשבי תיבול/ מריחת חומוס ומרדומה, מוגש עם בצל מקורמל לצד חסה, עגבניה, בצל סגול

ומלפפון חמוץ

BP ההמבורגר המיתולוגי של
כל ההמבורגרים מבשר בקר מובחר נטחנים במקום מדי יום.

לצד כל מנות ההמבורגר מקבלים חסה, זיתים, עגבניה, בצל ומלפפון חמוץ
84 המבורגר אנטריקוט 250 גרם .............................................................
קציצת 250 גרם המורכבת מ-60% אנטריקוט מובחר ו-40% צלעות בקר אשר נטחנים 

 במקום מדי יום, צלוי כבקשתך
61המבורגר BP קלאסי ........................................................................................
קציצת 220 גרם מבשר בקר מובחר שנטחן במקום מדי יום, צלוי כבקשתך

........................................................................................ BP - XL 65המבורגר
קציצת 300 גרם מבשר בקר מובחר שנטחן במקום מדי יום, מידה צלייה מקסימלית 

MW, מומלץ בחום לאחר צום 

........................................................................................ BP 66דאבל
2 קציצות 160 גרם מבשר בקר מובחר שנטחן במקום מדי יום, צלוי כבקשתך

........................................................................................ BP 78סופר דאבל
2 קציצות 220 גרם מבשר בקר מובחר שנטחן במקום מדי יום, צלוי כבקשתך

......................................................................................... BP 86טריפל
3 קציצות 160 גרם מבשר בקר מובחר שנטחן במקום מדי יום, צלוי כבקשתך

........................................................................................ BP JUNIOR 51המבורגר

 קציצת 160 גרם מבשר בקר מובחר שנטחן במקום מדי יום, צלוי כבקשתך.
מומלץ לילדים ודוגמניות 

79המבורגר שחיתות .......................................................................................
 2 קציצות 160 גרם מבשר בקר מובחר שנטחן במקום מדי יום בתוספת חזה אווז,

בצל טמפורה וביצת עין, צלוי כבקשתך

72      המבורגר לקרניבורים )מלאי מוגבל( ..........................................................
 קציצת 220 גרם מבשר בקר מובחר שנטחן במקום מדי יום בתוספת 50 גרם

אסאדו מעושן, צ'ימיצ'ורי וביצת עין, צלוי כבקשתך

86      המבורגר שובר סוטול .......................................................................................
קציצת 220 גרם מבשר בקר מובחר שנטחן במקום מדי יום בתוספת 50 גרם כבד 

אווז וריבת בצל, צלוי כבקשתך

56       המבורגר לצמחוניים שמקנאים ..........................................................
 לחמניית המבורגר מתוקה, פטריית פורטובלו קראנץ מטוגנת, אבוקדו )בעונה(,

ריבת בצל, איולי מיקס פטריות וכמהין וביצת עין

68טרילוגיה בקר ........................................................................................
שלושה מיני בורגר בקר )100 גרם ליחידה(

79המבורגר מעושן )ספיישל BP רופין( ........................................................
 קציצת 220 גרם מבשר בקר מובחר שנטחן במקום מדי יום ועובר עישון במעשנה,
50 גרם סלייסים חזה אווז, ריבת בצל, איולי כמהין וביצת עין צלוי במידת MW או 

WD בלבד

76המבורגר סלמון )ספיישל BP רופין( ...........................................................
220 גרם סלמון טרי קצוץ היטב בליווי איולי מיקס פטריות וכמהין, אבוקדו וביצת עין

תוספות על ההמבורגר
אסאדו מעושן מפורק וקצוץ על 
7בצל וצ’ילי ........................................18הפלנצ'ה )50 גרם( ............................
7קונפי שום ........................................8בצל ופטריות ........................................
7בצל בטמפורה ............................7ריבת בצל ........................................
12פורטובלו קראנץ' ............................6ביצת עין ........................................
15חזה אווז )50 גר’( ............................5בצל מקורמל ....................................
35תוספת כבד אווז )50 גר’( ...................7אבוקדו ........................................
ללא חיובפלפלים חריפים ...........................5מריחת פירה תפו"א ........................



BP הסלופי ג'ו של
69סלופי ג'ו אסאדו מעושן ..........................................................................................
 150 גרם נתח אסאדו בעישון איטי של כ-12 שעות, מפורק מהעצם ומוקפץ
 על הפלנצ'ה ברוטב ברביקיו )בשרי כשר, לא חלק(, מוגש בתוך לחם הבית עם חסה,

ביצת עין ומריחה  נדיבה של מיונז בצלים

59            סלופי ג'ו בקר ..............................................................................................
200 גרם בשר בקר שנטחן במקום מדי יום מוקפץ על הפלנצ'ה ברוטב ברביקיו 
 תוצרת הבית )בשרי כשר, לא חלק(, בצל מטוגן וביצת עין ומריחת מיונז עדינה

בתוך לחם הבית

59סלופי ג'ו קבב מפורק ....................................................................................
 160 גרם קבב מפורק על הפלנצ'ה בשילוב חציל, בצל מטוגן וביצת עין עם טחינה

וקולי פלפלים בתוך לחם הבית

59סלופי ג'ו שווארמה תרנגול / עגל קצבים / מיקס ...........................................
200 גרם שווארמה עסיסית מוגשת בתוך לחם הבית במריחה נדיבה של חומוס לצד טחינה, 

עמבה ומיקס חמוצים *ניתן לקבל פלפל חריף בצד

סלטים
לא כולל תוספת לבחירה

39 סלט ירוקים ..........................................................................................
50% חסה סלנובה, 50% חסה ערבית, בצל סגול, מלפפון, שעועית ירוקה, צנונית, 
 תפוח עץ, גרעיני דלעת, בוטנים, חמוציות ורימונים )בעונה(  ברוטב לבחירה:
 לימון סחוט טרי, שמן זית כתית ומעט מלח פלפל / מיונז שום ונגיעת חרדל ולימון /

איולי יוזו ועשבי תיבול

59סלט חזה עוף במרינדה .......................................................................................
50% חסה ערבית, 50% חסה סלנובה, מלפפון, עגבניות שרי, שעועית ירוקה, 
 בצל ירוק, פטרוזיליה, בצל סגול, צנוניות, שקדים קלויים ברוטב לימון שמן זית
ו-150 גרם רצועות חזה עוף במרינדת חרדל ודבש מוקפצים על הפלנצ'ה עם בצל 

ופטריות פורטובלו 

64סלט עוף מעושן ...................................................................................
50% חסה ערבית, 50% חסה סלנובה, מלפפון, עגבניות שרי, שעועית ירוקה, בצל 
ירוק, פטרוזיליה, בצל סגול, צנוניות, שקדים קלויים בזילוף רוטב לימון שמן זית 
ו-150 גרם נתחי עוף מעושן שנשלקו מהעצם ומוקפצים על הפלנצ'ה עם בצל 

ופטריות פורטובלו 

39סלט כרוב, חמוציות ובוטנים ...............................................................................
כרוב לבן חתוך דק, סלרי, בצל סגול, בצל ירוק, פטרוזיליה, בוטנים וחמוציות בליווי רוטב 

הדרים ושומשום

39סלט מתובל ............................................................................................
15 סוגים של ירקות העונה, חתוכים גס בתיבול מיץ לימון סחוט טרי, שמן זית כתית טהור ומלח

39סלט נבטים אסייתי ...............................................................................
נבטים, מלפפון, צנונית, פלפלים, בצל ירוק, קולורבי, גזר, כוסברה, סלרי, בוטנים ושומשום 

על מצע חסה ברוטב ויניגרט אסייתי

תוספות
39אנטיפסטי .................................32צ'יפס גדול )לא מומלץ במשלוח( ............

18סלט ירוקים .............................18צ'יפס )לא מומלץ במשלוח( ..................

17סלט מתובל ...............................17אורז היום ............................................

17סלט כרוב, חמוציות ובוטנים .....18קרם תפו"א ..........................................

17טחינה ............................................18בטטה אפויה ............................................

34אורז משפחתי 1.2 ק"ג ל-5 סועדים ..17תפו"א אפוי ............................................

17סלט נבטים אסייתי .............................



ארוחת פסטה
83 פסטה פפרדלה ................................................................................................
 פסטה בעבודת יד ברוטב ציר בקר ויין אדום, ירקות שורש ופטריות בתוספת

150 גרם אסאדו מעושן / בשר ראש עגל

החומוסייה
חומוס שמכינים במקום, מנה מנה

36  חומוס טחינה קלאסי ..............................................................................
חומוס טרי מוגש עם שמן זית, טחינה, ביצה קשה ופטרוזיליה )מוגש עם 2 פיתות(

39 חומוס מסבחה )פיקנטי( .....................................................................
חומוס טרי בליווי גרגירי חומוס חמים בליווי הרבה רוטב שמן זית ולימון 
 סחוט, פטרוזיליה ופלפל שיפקה קצוץ, מוגש עם טחינה וביצה קשה

)מוגש עם 2 פיתות(

44    חומוס פטריות ובצל מטוגן .........................................................................
חומוס טרי בליווי פטריות, בצל מטוגן, טחינה, ביצה קשה, פטרוזיליה ושמן זית 

)מוגש עם 2 פיתות(

49 חומוס מוס כבד עוף .................................................................................
חומוס טרי בליווי 150 גרם מוס כבד עוף עם נגיעת ריבת בצל, ביצה קשה 

ופטרוזיליה )מוגש עם 2 פיתות(

49 חומוס בורגר ...............................................................................................
חומוס טרי בליווי 160 גרם קציצת המבורגר מפורקת על הפלנצ'ה, מוקפצת עם 
בצל מטוגן, ברביקיו )בשרי כשר, לא חלק(, טחינה וביצת עין )מוגש עם 2 פיתות(

54    חומוס שווארמה תרנגול .......................................................................
 חומוס טרי בליווי 200 גרם שווארמה תרנגול, טחינה, פטרוזיליה ושמן זית

)מוגש עם 2 פיתות(

54חומוס שווארמה עגל קצבים ...............................................................
חומוס טרי בליווי 200 גרם שווארמה עגל קצבים, טחינה, פטרוזיליה, ביצה קשה 

ושמן זית )מוגש עם 2 פיתות(

54    חומוס קבב ........................................................................................................
 חומוס טרי בליווי 160 גרם קבב, טחינה, פטרוזיליה, ביצה קשה ושמן זית

)מוגש עם 2 פיתות(

59    חומוס אסאדו מעושן ....................................................................................
חומוס טרי בליווי 150 גרם אסאדו מעושן, קצוץ על הפלנצ'ה ברוטב ברביקיו )בשרי 

כשר, לא חלק(, צ'ימיצ'ורי, טחינה וביצת עין )מוגש עם 2 פיתות(

52    חומוס מיקס פרגיות וכבדים ..........................................................................
 חומוס טרי בליווי 170 גרם פרגיות וכבדי עוף מוקפצים עם בצל ופטריות

על הפנלצ'ה, טחינה, פטרוזיליה, ביצה קשה ושמן זית

3                         תוספת פיתה לארוחת חומוס או שווארמה .................................

4    תוספת ביצה קשה ..................................................................................

........................ )TA-39/25                          חומוס במשקל 0.500 / 1 קילו )רק במשלוחים ו

מהשווארמיה
 חצי

 לאפהלאפהפיתהפיתה
בלי קנטים

......................................................... 44     273844שווארמה תרנגול
תרנגול ושומן כבש בתיבול מיוחד המורכב מ-14 סוגי תבלינים 

ארומטיים  

........................................................ 44     273844שווארמה קצבים
נתחים מובחרים של בקר ושומן כבש שנמסים יחד על השיפוד

........................................ 59     ---בצלחת - שווארמה תרנגול
תרנגול ושומן כבש בתיבול מיוחד המורכב מ-14 סוגי תבלינים 

ארומטיים - מוגש עם צ'יפס וסלט

59     ---בצלחת - שווארמה עגל קצבים .................................
נתחים מובחרים של בקר ושומן כבש שנמסים יחד על השיפוד 

מוגש עם צ'יפס וסלט

ספיישל 
 BP
רופין



קינוח
38  טרופי מנגו .....................................................................................................
מצע של מרנג אגוזי לוז קרם מנגו, קרם וניל בציפוי רוטב מנגו מרענן. קינוח ללא גלוטן.

39  כדור רושה ........................................................................................................
כדור נוגט, קרם שוקולד וטראפל בציפוי רושה קריספי

31סופלה שוקולד )ללא כדור גלידה( ...........................................................

שתיה

9 סודה  ...................................................................................................................

13 לימונדה / תפוזים )באיסוף עצמי בלבד(  ................................................

11 קולה / קולה זירו / ספרייט / ספרייט זירו / פאנטה / ענבים .....................

11 פיוז תה / מים בטעמים / מינרלים / סיידר תפוחים / מאלט ..........................

...................................................... )TA-10 בקבוק סודה 1.5 ליטר )רק במשלוחים ו

...................  )TA-14 בקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו )רק במשלוחים ו

..................................  )TA-14 בקבוק 1.5 ליטר פיוז תה / ספרייט )רק במשלוחים ו

 בירה מהבקבוק
24 סמרסביי .......................................................................................................
25קרלסברג .......................................................................................................
27גינס/לף בראון/לף בלונד ................................................................................
28הוגרדן ................................................................................................................

ימים ושעות משלוחים
• ימים א'-ה' 11:30 עד 00:00 • יום ו' - 11:30 עד שעתיים לפני כניסת שבת

• מוצ"ש - כשעה וארבעים דקות מצאת שבת עד 00:00
______

 התמונות להמחשה בלבד • ייתכנו שינויי מחירים, אזורי חלוקה, דמי וזמן משלוח,
מינימום הזמנה • ט.ל.ח.

אזורי חלוקה, מינימום הזמנה
ודמי משלוח

כפר מונש, מכללת רופין, משמר השרון, מעברות, אלישיב, הדר עם, 
נורדיה, כפר חיים, חניאל, כפר ידידיה

מינימום הזמנה 100 ₪, דמי משלוח 15 ₪

אבן יהודה, כפר יונה, קדימה צורן, חוגלה, צור משה, כפר ויתקין, 
אליכין, בת חן, פרדסיה, גאולי תימן, בית יצחק, גבעת חיים

מינימום הזמנה 100 ₪, דמי משלוח 30 ₪

חדרה, בחן, יד חנה, אומץ, בת חפר, בארותיים, אחיטוב, בורגתא, 
ביתן אהרון, המעפיל

מינימום הזמנה 100 ₪, דמי משלוח 40 ₪



דרושים זכיינים עם אש בעיניים
052-4371188 לפרטים קובי כהן

דיל משפחתי 

סוגרים פינה

 2 המבורגרים BP קלאסי 220 גרם + צ'יפס גדול 
 שתייה קלה

)בקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה(

av
ik

o.
co
.il

טרילוגיה בקר + שניצלונים + צ'יקן טמפורה
  3 תוספות לבחירה
• שדרוג לאורז משפחתי 22 ₪

 שתייה קלה
)בקבוק 1.5 ליטר קוקה קולה / קולה זירו / פיוז תה(

₪ 219

₪ 125


