
התחלות

נקניקיות

המבורגר

קינוחים

נאצ‘וס אמיגוס........................................................................................ 36 שח
מוגש עם סריראצ‘ה וגואקמולי

חמוצי הבית............................................................................................. 18 שח
חמוצים במתכון שלנו

אדממה...................................................................................................... 29 שח
מוגש עם רבע לימון ומלח גס

לחם הבית................................................................................................ 20 שח
מוגש עם שמן זית בלסמי ואיולי שום

קרפצ‘יו....................................................................................................... 42 שח
 מוגש עם טוסטונים בלסמי מצומצם וקונפי שרי שום

יער (טבעוני)........................................................................................... 36 שח
פטריות טריות מוקפצות עם שמן זית ויין לבן

צ'יפס.......................................................................................................... 35 שח
צלחת צי'פס תפוח אדמה  מתובל

צ'יפס בטטה ........................................................................................... 38 שח
צלחת צי'פס בטטה

מיקס פרייז  ............................................................................................ 36 שח
צלחת משולבת ציפס וציפס בטטה

קנארקס עוף      ................................................................................. 40 שח
נקניקית עוף איכותית קלאסית

עגל שיקאגו .............................................................................................. 45 שח
נקניקיית בקר איכותית מעושנת

עגל ניו יורקר............................................................................................ 45 שח
נקניקיית בקר איכותית ללא עישון

עגל פיקנטית............................................................................................ 40 שח
קניקיית בקר פיקנטית בסגנון גרמני

הצרפתי ..................................................................................................... 65 שח
איולי שום, קטשופ, חסה, חמוצים בצל מקורמל ומדליון כבד אווז

האמריקאי................................................................................................... 54 שח
ברביקיו, קטשופ, מיונז, חסה, עגבניה, חמוצים, בצל ובייקון טלה (כשר)

הטבעוני....................................................................................................... 52 שח
קציצה טבעונית ברביקיו, קטשופ, חסה, עגבניה, חוצים ובצל

תוספות על ההמבורגר: פלפל קלוי (7 ש“ח), בצל מקורמל (7 ש“ח), 
קונפי שרי שום (7 ש“ח), ביצת עין (10 ש“ח), בייקון כשר (14 ש“ח)

גוואקמולי (10 ש“ח), כבד אווז (25 ש“ח)

ליד ההמבורגר: צ'יפס (14 ש"ח), צ'יפס בטטה (14 ש"ח),
מיקס פרייז (14 ש"ח), כדורי פירה (14 ש"ח), טבעות בצל (14 ש"ח) 

נקניקייה טבעונית.................................................................................. 40 שח
שתי נקניקיות טבעונית  

תוספות לבחירה:צ'יפס (14 ש"ח), צ'יפס בטטה (14 ש"ח),
בצל מקורמל (7 ש“ח) מיקס פרייז (14 ש"ח), כדורי פירה (14 ש"ח),

טבעות בצל (14 ש"ח)

רטבים לבחירה:חרדל בדבש, איולי שום, ספייסי מיונז,חרדל דיז׳ון ומיונז

עגל קלאסית........................................................................................... 40 שח
נקניקית בקר בסגנון גרמני

XL
הקלאסי 200 גרם...................................................................................... 50 שח

קטשופ, מיונז, חסה, עגבניה, חמוצים ובצל

הגרמני........................................................................................................ 52 שח
מיונז, חרדל בדבש, חסה, חמוצים, בצל וכרוב כבוש בבירה 

סלופי ג‘ו..................................................................................................... 52 שח
נתחים מובחרים מפורקים מוקפצים עם ריבת בצל מוגש עם חסה,

חמוצים ורוטב צילי בבגט צרפתי 

זיווה נוטלה................................................................................................ 36 שח
קינוח מושחת בצק קריספי ממולא בשוקולד נוטלה ומעל שוקולד לבן ונוטלה

סופלה קלאסי.......................................................................................... 36 שח
עוגת סופלה חמה מוגשת עם שיערות חלבה

הנקניקיות של
 

נקניקיות שמיוצרות מ 100% בשר/עוף טרי ללא חומרים משמרים.
מוגש בבגט צרפתי,מעל חרדל וקטשופ וכרוב כבוש בבירה בצד.

**מנה מתחלפת שאל את המלצר

ההמבורגר שלנו , קציצת 200 גר׳ עשוייה מ 100% בשר בקר איכותי 
שמיוצר במתכון מיוחד. מוגש בלחמנייה בריוש .

והרכבות שונות.

קוקטיילים

Mojito     

Tom collins

Gin tonic 

Basic

Thai scotch

Winter desire

Winter needs

Made in Finland

Hit the road jack

Caribbean caviar

קוקטייל על בסיס ג’יימסון , תפוזים ולימון. טעמים פירותיים חמצמצים

על בסיס מרטיני פיירו וג׳ק פייר טעמים פירותיים מתקתקים ונגיעה קינמון

על בסיס מרטיני פיירו וסן ג׳רמן. טעמים חמצמצים עם מתיקות עדינה

קוקטייל על בסיס משפחת ג׳ק דניאלס. טעמים חמצמצים, פירותיים ונגיעה קינמון

קוקטייל על בסיס באלוגה ומאליבו טעמים טרופיים של אננס וקוקוס

קוקטייל על בסיס רום לבן טעמים חמצמצים קלאסיים

ג׳ין & סוואר

ג‘ין & טוניק 

קוקטייל על בסיס ג‘ק דבש ורום מתובל . טעמים עמוקים של חורף 
בשילוב עישון קל



תפריט
גלנפידיך 12          28              52

גלנפידיך 15          30              58

גלנפידיך 18          36              71

גלנליווט 12           28              55

גלנליווט 15           31              61

לפרוייג 10            30              57

מקאלן 12             35              66

מקאלן 15             52              99

מקאלן 18             64              129

טאליסקר              33              65

בושמילס                   20              38

בלק בוש                    24              48

ג'יימסון                      20             38

ג'ק דניאלס                 28             53

ג'ק דניאלס דבש/פייר  29              54

ג'נטלמן ג'ק                31              57

ג'ק סינגל ברל             32              59 

פטרון סילבר            36              69

פטרון אנייחו            39              72

סאוזה גולד              20              36

קווארבו גולד            21              39

בקארדי סילבר         21              38

בקארדי גולד            21              38

בקארדי בלק            22              43

בקארדי אוקהרט      22              43

בד אפל                   22              42

מידורי                     22              42

בייליס                     22              42

פיג'                         19              36

דרמבוי                   22               42

טובי                       22              42

אמארו מונטנגרו       24              36

נפולאון מנדרין         24              36

קוויפר                     24              36

מאליבו                    24              36 

אדומים

לידמנס שירז                       35               110

בדג'רס קריק                       35               110

קברנה סגל                         36               115

לבנים

שרדונה בדג'רס קריק            35              110

שרדונה סגל                        36              115

גוורצמינר בלונאן                  38             135

גוורצמינר וובר ריב                36             115    

מבעבעים

למברוסקו רוקפורטה רוסו      35             110

קאווה גודפורדו                     35             110

קורווזיה                  28              53

קורווזיה                  69               129

קמפרי                       20              37

שרטרז ירוק               23              44

ייגרמייסטר                21              38

מרטיני ביאנקו / 

39              19 רוסו / דריי                

מרטיני פיירו              21              38

פינלנדיה                21              39

ואן גוך בטעמים       27              48

גריי גוס                  29              55

בלוגה                    29              55

תוספת                  10              

קל                         8              
תוספת משקה

XL

ג'וני שחור               31              56

ג'וני כחול                59              114

בלנטיינס                 31              40

דיוארס                    29              38

שיבס ריגל 12           29              38

שיבס ריגל 15           39              54

רויאל סאלוט            95             109

לונדון היל               21              39

בומביי ספייר           23              40

ערק                    18               32
אבסינט               22               42
אוזו                     19               38

שחורה                19               35

 לבנה                  19               33

סטלה                                                 27                38               70
גולדסטאר אנפילטר                             27                38               70
גולדסטאר                                           24                33               65
הייניקן                                                24                33               65
פאולנר                                               25                34               65
65              34                25                                                          

מכבי 7.9                         27             

גולדסטאר סלוברו            28           

קורונה                            31        

שוף צ׳רי                         37

 מרדסו                           38           

סטרונגבו – בירה תפוח     31 

בריזר אבטיח                   33

הייניקן 0%                      24

סול                                30          

קנקן 1.8 ליטר
סטלה / אנפילטרד             132   

גולדסטאר / הייניקן            122             

פאולנר /                          122 

קנקן 3 ליטר
סטלה / אנפילטרד              169   

גולדסטאר / הייניקן            159             

פאולנר /                           159 

IPA

IPA

 IPA

סמבוקה

סמבוקה

משקאות

X.O

V.S.O.P

מינרלים                                      

טוניק                                         

פפסי                             

פפסי מקס                        

                            7    

                    7            

חמוציות                         

ראשן                                       

לימונדה

תפוזים

אשכולית

סודה

XL

UP

UP DIET

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

16

מים חמים עם נענע                                     

אספרסו                                         

אספרסו כפול                              

אמירקנו                         

                                

 

11

11

13

13

משקאות קלים

משקאות חמים


