
ברוכים הבאים לאל-גאוצ'ו. רשת גריל באווירה דרום-אמריקאית 

מיוחדת. במסעדות שלנו תוכלו לגלות לצד המנות הקלאסיות 

והאהובות, כמו הצ'וריסו, האמפנדה ומגוון בשרים על הגריל 

בסגנון ארגנטינאי, גם מבחר מנות יצירתיות המתבססות על 

המטבח הדרום-אמריקאי.

 באל-גאוצ'ו המחודשת תוכלו ליהנות, בכל שעה ביום, עם חברים,

עם המשפחה, בצהריים או בערב, מאוכל מסקרן ואיכותי וממנות 

נדיבות לצד שירות מפנק וקשוב באווירה נינוחה, בסגנון דרום-

אמריקאי אמיתי.

BUEN PROVECHO

נתניה
משנת 1992

*יתכנו הבדלים בתפריטי הרשת



₪ 42 סלט עגבניות - מומלץ!    
פלפל חריף, שום טרי, שמן זית, לימון וכוסברה )חריף(

₪ 42 סלט ישראלי קצוץ עם נענע   

₪ 49 סלט עלים     
 עם עגבניה, בטטה קריספית ושעועית ירוקה

  ₪ 14 עם תוספת נתחי פרגית עוף    

₪ 49 5 סוגים של סלטי הבית    

כריך דרום אמרקאי מוגש בלחמניה בתוספת צ׳יפס עם 
רוטב צימיצורי ואיולי

₪ 54 פרגית      
₪ 54 חזה עוף      
₪ 54 שניצל      
₪ 54 צ׳וריסו       
₪ 69 אסדו מפורק     
₪ 69 אנטריקוט     

צמחוני / טבעוני
פסטות       ₪69

ברוטב עגבניות / פסטו/ אליו אוליו
שמנת פטריות 

פלטה צמחונית הכוללת:         ₪79
אמפנדס )פטריות / תירס(, ירקות צלויים, פטריות מוקפצות 

ותפו”א מן המדורה

המבורגר טיבעוני     ₪89
מוגש על לחמנייה עם ירקות וצ’יפס

תפריט ילדים 
תפריט ילדים )עד גיל 12( לבחירה:

₪ 59 המבורגר מתכון ביתי    

₪ 59 נקניקיות צ׳וריסו     

₪ 59 שניצלונים מחזה עוף    

המנות מגיעות עם צ’יפס + שתיה קלה

סלטים 

צ׳יביטו
לחם הבית                                 19 ₪

מוגש עם צ׳מיצורי ומטבלי הבית 

מרק היום                               36 ₪
קרפצ׳יו פילה בקר                              59 ₪

שמן זית, בלסמי שום קונפי וטוסטים
פטה כבדים                               67 ₪

כבד אווז ועוף, קונפיטורת בצלים + טוסטים

סיגרים ממולאים בחלקי פנים                             59 ₪
בשר ראש, שקדים, כבד אווז ועוף, טחול, אריסה פלפלים )חריף( 

 ₪ 99 שקדי עגל על מחבת לוהטת - 150 גרם ופלח לימון טרי   

כבד אווז                             
100 גרם מוגש עם רוטב יין אדום צלוי על הגריל + טוסטים

אמפנדה - המאפה המפורסם מארגנטינה               39 ₪
במילויים שונים בשר / תירס / פטריות / פרגית

כרובית קריספי - מטוגנת ברוטב צ׳ילי                             44 ₪ 
פטריות מוקפצות - פטריות פורטובלו ושמפיניון פריכות  48 ₪ 

בשום, בזיליקום ושמן זית )מוגש על מחבת לוהטת(

אנצ’ילדה                               44 ₪ 
טורטייה בציפוי פריך מוגשת על מצע של סלסה וצ’ילי ממולאת 

בפרגיות צלויות, בצלים ופטריות טריות
כבד עוף -                    59 ₪ 

מוקפץ ביין אדום וסילאן על מצע פירה
כנפיים                                              39 ₪

12 יחידות ברוטב גואוצוס )צ’ילי חריף מתוק( ובצל ירוק
צ’וריסו                                              39 ₪ 

נקניקיית בקר דרום אמריקאית על מצע כרוב

מנות ראשונות

מידות עשייה: 
בשר חרוך במעטפת, נא וקר במרכז.  B

בשר צרוב ונא במרכז, אינו חם.   R
בשר צרוב היטב, נא, במרכז חמים.   MR
בשר צרוב היטב, ורוד וחם במרכז.  M

בשר צרוב היטב, ורוד אפור וחם במרכז.   MW
בשר עשוי לחלוטין, יבש.  WD



הסוד באל-גאוצ׳ו

בשר על הגריל
₪159/112 אנטריקוט אנגוס   

300/200 גר׳  
₪169/118 אנטריקוט פידלוט   

300/200 גר׳
₪129 אנטריקוט     

שחיטת הרב מחפוד מחיר ל 200 גר׳ 
אנטריקוט רוסיני              ₪209

)אנטריקוט 200 גרם + כבד אווז 100 גרם(
₪59      USA )סטייק צ’וריסו)סינטה

יבוא מיוחד מנברסקה מחיר ל- 100 גר׳
₪65     USA פריים ריב נברסקה

 סטייק עצם 100 גר
₪89                      USA סטייק פילה נברסקה

מחיר ל-100 גר׳ 
₪144 גר                       ל-200  מחיר  פילה 
₪64 גר׳                                               100 כל 
₪218 טבעות                       רוסיני  פילה 

 200 גר’ פילה בקר, 100 גר׳ כבד אווז
₪64 צלעות טלה    

מחיר ל-100 גר’
כבד אווז                

כל 200 גר׳
סטייק דק  ברצועות                                            ₪118

200 גר׳ 
נתח קצבים על הגריל                                ₪149

250 גר'
המבורגר

 ₪59 המבורגר 160 גר׳    
₪89 דאבל בורגר )2 יחידות של 160 גרם(   
₪99 המבורגר אנטריקוט    

250 גר׳
 המבורגרסה ברביקיו בצל                         ₪89

250 גר’ טחון במקום
*כל מנות המבורגר מוגשות על לחמנייה עם ירקות וצ’יפס 

תוספות להמבורגר: ביצת עין: ₪8 בצל מטוגן: ₪8 / 
פטריות מוקפצות: ₪10 חזה אווז: ₪25   צ’וריסו: ₪12 /  

שקדי עגל )50 גר׳(: ₪35 / כבד אווז )50 גר׳(:  

המיוחדים של אל גאוצ’ו 
₪315 מיקס גריל - 750 גר׳:    

אנטריקוט / סינטה, פרגית, אסאדו עגל חלב, קבבוני הבית 
וצ׳וריסו מוגש עם תפו״א וירקות על הגריל

₪420 מיקס גריל - 1 ק״ג:     
אנטריקוט / סינטה, פרגית, אסאדו עגל חלב, קבבוני הבית 

וצ׳וריסו מוגש עם תפו״א וירקות על הגריל
₪149 חזה אווז 250 גר׳    
אסאדו בקר עם עצם                           ₪189

מומלץ. צלע של אסאדו ברוטב ציר בקר בתנור
₪129 חלב       עגל  גאוצ’ו  אל  אסאדו 

בקר אמריקאי 400 גר‹
שקדי עגל 300 גר’                             ₪189 

עוף על הגריל
₪79 שניצל עוף     
₪89 חזה עוף      

על הגריל עם זיתי קלמטה, עגבניות ושום 
₪89 סטייק פרגית                 
₪89 סופרימה                      עוף  חצי 

דגים
₪119 דג דניס שלם       

 ₪119 הגריל              על  סלמון  פילה 

 *כל המנות העיקריות מוגשות עם תוספת אחת לבחירה:  
סלט ארגנטינאי / צ’יפס / סלטנייה / שעועית ירוקה /  אורז 

/ תפו”א מן המדורה / אורז / פירה

תוספות
₪25/15 סלט ארגנטינאי       
₪22 דואט סלטניה פרובנציאל   

פלחי תפו”א ובטטה  בתיבול פטרוזיליה, אורגנו ושום
₪25/17 צ׳יפס         
₪15 אורז      
₪15 תפו’’א מן המדורה    
₪17 תפו’’א צ’ילי מתוק    
₪17 ירוקה עדינה בשום                 שעועית 
₪22 צ׳יפס                בטטה 

סוד הטעם של הבשר ב”אל גאוצ’ו” נמצא בבחירת הנתחים, חיתוכם, יישון הבשר ושיטת הצלייה הייחודית.
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בתאבון! מאל-גאוצ'ו

חדש אירועים
של אל- גאוצ׳ו

אצלך בבית
*אירועים במסעדה עד 150 אורחים
אירועים בחדר VIP עד 50 אורחים

בכל יום שישי וערבי חג 
מכירת אוכל מבושל במקום

ניתן גם לבצע הזמנות 
בטל: 09-8841263

אפשרות גם למשלוחים

מלון כרמל שד׳ בן עמי 2 טל׳ 09-8841263

הקצביה שלנו אוכל מבושל

פריים ריב
אנטריקוט

פילה
USA פילה

אסאדו עגל חלב

המבורגר
סינטה

USA סינטה
פרגית

קבב

צ׳וריסו
כבד אווז

שקדי עגל
נתח קצבים

חזה אווז

*ניתן לרכוש הביתה בשרים במשקל מהקצבייה של 
אל גאוצ׳ו מוכנים היישר למנגל

מוחיטו - רום, לימון, נענע, מי סוכר, לימונדה, מי טוניק וקרח גרוס   ₪42

מנייאנה - ג’ין, וודקה, לימון, מיץ תפוזים ומיץ מנגו                            ₪42

קאיפירינייה - קשאסה, לימון, מי סוכר                                              ₪42

בירה חבית
קרלסברג    |½ 

טובורג   |  ½
שנדי   |  ½

בירה בקבוק
הניקן    

קרלסברג 
סטלה
קורונה

ויינשטפן 

₪32|₪ 26
₪32|₪ 26
₪29|₪ 24

₪29
₪29
₪32
₪32
₪32

שתייה קלה
בקבוק קלאסי שתייה קלה

תפוזים / לימונדה )כוס/קנקן(
מים מינרליים רגיל
מים מינרליים מוגז

בירה שחורה

₪14
₪27/₪15
₪27/₪12
₪27/₪13

₪17

מומלץ להתחיל את הארוחה עם אחד מהאפריטיפים החדשים שלנו!

משקאות וקוקייטלים


