
עיקריות
המבורגר בציר בקר ויין אדום המבורגר 250 גרם

מנתחים מובחרים (סינטה, אנטריקוט ופילה),

בציר בקר ויין אדום. מוגש על פירה | 96

פרגית בגריל סטייק פרגית עסיסי במרינדת

עשבי תיבול, מוגש עם תפו"א אפוי ושעועית ירוקה | 79

שניצל עוף מוגש עם תוספת לבחירה | 65

פילה סלמון טרי בגריל תפו"א אפוי ושעועית ירוקה | 97

ספגטי מיטבולס ספגטי עם כדורי בשר

ברוטב עגבניות ופרמז'ן | 68

פסטה פטריות חורש (טבעוני) פסטו בזיליקום ושקדים,

שמן זית, פטריות ופתיתי לחם שום פריכים | 54

תוספות
צ'יפס עבודת יד | 18

טבעות בצל | 21 תפו"א אפוי | 21
שעועית ירוקה | 21 סלט ירוק | 21
תרד בשמנת | 23 גרטן תפו"א | 23

ראשונות
לחם שום קונפי וזיתים מוגש עם שמן זית | 21

קרפצ'יו בקר עם פרמז'ן וחומץ בלסמי | 55

לבבות ארטישוק צרובים בגריל | 38

קלמרי מטוגן עם איולי חרדל | 38

כבד קצוץ עם חלת בצל וצנימים | 37

נקניקיית מרגז מוגש עם כרוב חמוץ וחרדל | 39

שרימפס מטוגן עם רוטב ראנצ׳ אמריקאי | 52

בופאלו ווינגס כנפיים בשרניות ופריכות ברוטב בופאלו 

עשיר (מעט חריף) (8 יחידות) | 32 (12 יחידות) | 44

סלטים
סלט עגבניות עם גבינת המאירי | 58

סלט בושה חסות, גבינת בושה אגס ושקדים | 58

סלט קיסר לבבות חסה, קרוטונים ופרמזן | 48

סטייקים
מבשר משויש ומיושן

*מוגש עם תוספת לבחירה

אנטריקוט (פריים ריב) | 147

סינטה (סירליון) | 124

פילה | 150
*רטבים - אחד לבחירה: ציר בקר / חרדל שמנת / גבינה כחולה

תוספות להמבורגרים 
(תוספת אחת לבחירה)

צ'יפס עבודת יד | 10 תפו"א אפוי | 10

טבעות בצל | 10 שעועית ירוקה | 10

גרטן תפו"א | 15 תרד בשמנת | 15 סלט ירוק | 15 

ההמבורגרים שלנו
ההמבורגרים שלנו עשויים מבשר בקר טרי

ונתחי אנטריקוט וסינטה מיושנים ומשויישים,
הנטחנים מדי יום, כולם במשקל 200 גרם (אלא אם צוין אחרת)

המבורגר קלאסי
מוגש עם חסה, בצל סגול, מלפפון חמוץ ועגבניה | 58

המבורגר מפולפל
רוטב גבינה כחולה וחסה | 69

המבורגר דיינר
פנצ׳טה טלה, אמנטל, מיונז צ׳יפוטלה וחסה | 72

המבורגר כמהין
עשוי בשר מיושן שמושרה במחית כמהין,

שבבי בטטה, מיונז כמהין וחסה | 74

המבורגר צמחוני
ביונד מיט, מיונז כמהין, חסה ושבבי בטטה | 62

המבורגר טבעוני
ביונד מיט, גבינה צהובה טבעונית וירקות | 62

מנות ילדים
מוגש עם צ׳יפס וירקות חתוכים

נקניקיות ילדים | 38   שניצל ילדים | 39   המבורגר ילדים | 41

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

בירות
חבית

גולדסטאר | 28/32
היינקן | 28/32

בקבוק
רד סטרייפ | 24פאולנר | 24

קורונה | 26 28 |  IPA לגוניטס 

פפסי / פפסי מקס / 7UP  / 7UP דיאט / בירה שחורה | 13
תפוזים / לימונדה / אשכולית אדומה | 12 סיידר תפוחים | 14

 SAN BENEDETO 500 מ״ל | 14מים מינרלים
 SAN PELEGRINO 27/14מים מינרלים מוגזים |

ACQUA PANNA 750 מ״ל | 27מים מינרלים




