
עיקריות
שניצל עוף מוגש עם תוספת לבחירה | 65

פרגית בגריל מוגש עם שעועית ותפו״א | 76
סלמון בגריל מוגש עם שעועית ותפו״א | 94

ספגטי מיט בולז מוגש עם פרמז׳ן | 64
קבב דיינר מוגש עם טורטיה, צ'יפס, סלט וטחינה ירוקה | 69

המבורגר בציר בקר ויין אדום המבורגר 250 גרם
מנתחים מובחרים (סינטה, אנטריקוט ופילה),

בציר בקר ויין אדום. מוגש על פירה | 96

תפריט עסקיות צהריים
מנה ראשונה לבחירה במחיר העיקרית

סלט קיסר  |  סלט ירוק  |  קרפצ׳יו בקר  |  כבד קצוץ (7+)  |  קלמרי מטוגן (7+)
ראשונות

עסקית

מבשר קצוץ משויש ומיושן
מוגש עם תוספת לבחירה

ההמבורגרים שלנו

המבורגר מפולפל
רוטב גבינה כחולה וחסה | 78

המבורגר קלאסי 200 גרם
מוגש עם חסה, בצל סגול, מלפפון חמוץ ועגבניה | 72

המבורגר דיינר
פנצ׳טה טלה, אמנטל, מיונז צ׳יפוטלה וחסה | 82

המבורגר כמהין
עשוי בשר מיושן שמושרה במחית כמהין,

שבבי בטטה, מיונז כמהין וחסה | 88
המבורגר טבעוני

ביונד מיט, גבינה צהובה טבעונית וירקות | 72
המבורגר צמחוני

ביונד מיט, מיונז כמהין, חסה ושבבי בטטה | 72

אנטריקוט (פריים ריב) | 147

סינטה (סירליון) | 118

פילה | 150

נתחוני פילה | 143

רטבים - אחד לבחירה
ציר בקר / חרדל שמנת / גבינה כחולה

סטייקים
מבשר משויש ומיושן

מוגש עם תוספת לבחירה

16   | |  אפוגטו   |  מרק פירות קטן   |  מוס שוקולד קטן   פרופיטרול יחיד   קינוחים

מוגש בימים א-ה בין השעות 12-17 בישיבה במסעדה בלבד

ספיישל צהריים
ה נ ו ש א ר ה  נ מ א  ל ל

סנדוויץ'
בשר מפורק

עם צ‘יפס
64

סנדוויץ'
מיט בולז

עם צ‘יפס
64

סלט קיסר
עם עוף

58

יין ובירה

 כוס יין אדום / לבן | 25

16 1/3 בירה מהחבית |   

צ'יפס | סלט ירוק | טבעות בצל | תפו"א אפוי 

שעועית ירוקה ושום קונפי

(+5 | תרד בשמנת (  (+5 גרטן (

תוספות

 קוקטייל פתיחה אפרול שפריץ, קמפרי אננס, ג'ין טוניק, סנגריה, קרופט טוויסט  | 32




