סניף חיפה

משקאות

קרים

1 2
קוקה-קולה 
דיאט קוקה-קול ה  12
12
קוקה-קולה זירו 
12
ספרייט
12
Z
ספרייט ERO
12
פאנטה
10
קינלי סודה
12
פיוז-טי
נביעות מים מינרלים 10
מים בטעמים אפרסק 12
משקה קל תפוחי ם  12
משקה קל אשכוליות 12
משקה קל ענבים  12
מאלטי -בירה שחורה	 12
סאן פלגרינו מוגז750מ” ל24
10
משקה אנרגיה

בירה

קינוחים
קרם

מהחבית

בוואריה 38.........................

עם שוקולד ואגוזים

זכרונות מרומא 38.............

טירמיסו
פונדט (סופלה) שוקולד חם 38..........
קרם שמנת ברוטב קרמל 36..........

פנקוטה
פבלובה שלג38..........................
מרנג ,גלידת ונילה ברוטב תות שדה ופירות יער

א-לה-פריז 38 ..............

קרם ברולה
מלבי הבוקרים 36...........................

מלבי קוקוס 36................................
ברוטב מנגו ,סירופ ורדים ובוטנים מסוכרים
מוס שוקולד36...........................
אמיתי ועשיר עם שוקולד חם ושברי עוגיות
אוראו
עוגת שוקולד יומולדת36.......................
רוטב שוקולד וכדור גלידה

12
קפה הפוך
אספרסו קצר/ארוך 10
אספרסו כפול  12
12
לאטה/אמריקנו
10
קפה שחור
מקיאטו קצר/ארוך	 11
10
תה

סיידר תפוחים

 4.5%אלכוהול

22

טראפלס תמרים ואגוזים
טבעוני עטופים בשבבי קוקוס

בירה מהחבית
 3ליטר
קרלסברג 		1 50
טובורג 		150
		170
סטלה
ויינשטפן 		170

טארטטן מאפה תפוחים קלאסי38........
כדור גלידה ורוטב טופי

שטרודל תפוחי

עץ38.................

שטרודל תפוחי

עץ36.................

וופל

שחיתות 42.........................

הפתעה!!!

גלידת אמרונה36........................
גלידת שמנת ,קראמבל ורוטב דובדבני
אמרונה

Private Collection

מרלו 108.......... Private Collection

קברנה סובניון שיראז
“גליל עליון” 108.......................
קברנה מרלו  375מ”ל 69 . ...........
יתיר  -הר עמשא 148...............

אפריטיף

בירה

בבקבוק/פחית
היינקן בקבוק
גולדסטאר בקבוק
קורונה בקבוק
גינס פחית
סטלה בקבוק
הוגרדן בקבוק

25
25
27
29
25
25

קברנה סובניון 108. IMPRESSION
מרלו 108 . ........... IMPRESSION

יין לבן

 WHITE TULIPגוורצטרמינר
סוביניון בלאן יבש138 ..................

יין

גלידת קראנצ׳י36.......................
גלידת שמנת ,קוקוס קלוי קראנצ׳י וקרם
שוקולד לבן
גלידה 34....................................

סורבה מפירות טבעיים
גלידה שמנת 34...............................
גלילית ייחודית בטעמים

מהחבית

 640מ״ל

38

גלידה10................

וודקה
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יקבי טפרברג

--ש-----
ב רות
עצמי
--------

חופשי לסועד אחד עד  3צלחות 44

מנות פתיחה

קברנה סוביניון28 .....................
מרלו 28 ..................................

חומוס וגרגרי חומוס פטרוזיליה ושמן זית 28 . ..................
חומוס ,גרגרי חומוס וטחינה/פטריות חמות30.............
טחינה ״שכם״ מתובלת בפטרוזיליה 28............................
פטריות חמות ,בצל קלוי וגרגרי חומוס30................
כדורי פלאפל מסורתיים וטחינה מתובלת 26..............
טבעות בצל פריכות ורוטב ספייסי מיונז 26......................
סלט חצילים בלאדי פילה חצילים ,מלפפון ,פלפל אדום ובצל
ירוק קצוצים בתיבול שמן זית28........................................................
סלט חצילים בלאדי בטחינה גלילית30....................

פילה חצילים ,מלפפון ,פלפל אדום ובצל ירוק קצוצים בתיבול שמן זית

(וודקה המשך)

אניס

אבסולוט > 19/34/240/290
סמירנוף > 22/34/240/290
סמירנוף תפוח > 19/34/240/490
פינלנדיה > 22/34/240/290

מרקים

אספרו סירה ,קברנה פרנק ומרלו148 .
סירה רזרב סירה ,פטיט ורדו168 ...

ויסקי אירי

> 25/49/690
רמי מרטן
קורווזייר > 23/44/690
הנסי > 25/49/690
מרטל > 23/44/690

צלמחתר
קי 24הבוקרים
אחת

אדום יקב טוליפ

מרטיני בינאקו > 15/28/190/230
מרטיני רוסו > 15/28/190/230
קאמפרי > 22/32/290/350

קוניאק

יקבי כרמל

אמרלד ריזלינג  PCחצי יבש26....
סוביניון בלאן יבש 26....................
מרלו קברנה סוביניון 26. ...........

כוס יין

יקב טוליפ

סטוליצ׳ניה > 24/35/250/290
רוסקי סטנדרט > 22/34/240/290
גריי גוס > 24/44/450/490

פסטיס > 19/35/290/350
פרנו > 19/35/240/290
אוזו 19/35/240 > 7
סמבוקה 19/35/240
סמבוקה שחורה > 19/35/240
ערק עלית > 19/24/220
אבסנט דוקטור> 19/24/240
אל נמרוד > 19/29/240

גלידת קרמל מלוח 36 ................
גלידת שמנת ,עוגיות אוראו וקרם קרמל מלוח

תוספת כדור

רכס סידרה אזורית98...............
קברנה סובניון 108...................

יין

אדום יקב טפרברג

כוס יין

בר אלכוהול

מיני פנקייק הולנדי 36.................
ברוטב מנגו ,שוקולד לבן וקרמל מלוח

ביתי  +גלידה

אדום יקבי כרמל

סובניון בלאן שרדונה

 IMPRESSIONיבש 99..................
גוורצטרמינר 106. . IMPRESSION

28.......

קרפ בלינצ׳ס 38..............................
עם גבינה וצימוקים  +גלידה

חמים

אלכוהולי

יין

ברוטב פירות יער ושבבי קוקוס

ביתי (ללא סוכר)

משקאות

סיידר

רכס סידרה אזורית יבש89/59....
אמרלד ריזלינג92......................
 Private Collectionחצי יבש
סובניון בלאן Private Collection
יבש96..............................................
שרדונה Private Collection
יבש96..............................................

שרדונה  IMPRESSIONיבש 99.......

קאווה לבן חצי יבש 68 . ...........

אילנה קגן

לימונדה  /תפוזים >
29/ 18 / 12

		
קרלסברג
טובורג
סטלה
ויינשטפן

יין לבן

יקבי כרמל

יין

לבן יקב טפרברג

מבעבעים

ג'יימסון > 16/32/320/360
בושמילס > 16/32/320/360
בלק בוש > 20/40/390/450

ויסקי סקוטי

שיבס ריגל > 24/48/590/640
ג’וני ווקר אדום > 16/32/320/360
ג’וני ווקר שחור > 21/42/390/450
 J&Bי > 15/30/300
בלנטיין > 16/32/320/360

ויסקי סקוטי מאלט
גלן פידיך > 24/48/590

ויסקי אמריקאי

ג’ק דניאלס > 20/40/390/440
ג׳נטלמן ג’ק > 24/48/590
ג׳ים בים > 15/30/300

ג׳ין

גורדון > 22/32/320
ביפיטר > 22/32/320

רום

בקרדי > 22/32/340/390
קפטן מורגן > 22/34/340/390

טקילה

קווארבו סילבר > 16/32/320
קווארבו גולד > 20/40/390
קווארבו בלאק > 22/44/490

ליקר

באד אפל > 16/32/320/360
בייליס > 16/32/320
ואן גוך > דאבל אספרסו 22/44/540
פידג’ > 14/26/220
ואן גוך אסאי > 22/44/540

דיז’סטיף

ייגרמייסטר > 16/32/320/360
פרנה ברנקה > 15/30/280
גראפה > 14/32/320

* משקאות קלים ותוספים לאלכוהול בתוספת תשלום
* משקה אנרגיה > 10

דפוס פלוס

ליטר /חצי ליטר/כוס

28/23
28/23
30/25
30/25

ברוטב שוקולד חם +כדור גלידה

כדורי שוקולד 28 . ..............................
של רות סירקיס עטופים בשבבי קוקוס

מיץ
טבעי

1/2 | 1/3

יינות

סלט חצילים בלאדי ולאבנה30................................

פילה חצילים ,מלפפון ,פלפל אדום ובצל ירוק קצוצים בתיבול שמן זית
כבד עוף קצוץ ״דבורה״ קלאסי ובצל קלוי 30.................

גבינת לאבנה אסלית בשמן זית בלאדי 28 . ............
פרחי כרובית צלויים בתנור בטחינה גלילית 28.................
סלט כרוב לבן קצוץ בתיבול מסורתי26..................
סלט ירקות קצוץ28................................................

עגבניה ,מלפפון ,בצל ,פטרוזיליה ,שמן זית ,מיץ לימון טרי

סלט בורגול עגבניה ,מלפפון ,בצל ,עשבי תיבול 28................
סלט פאטוש פלחי עגבניות ,בצל סגול ,זיתי קלמטה ,גבינת
פטה וקרעי פיתה טוסט ,פטרוזיליה ,צנוניות 30..........................
סלט עגבניות ספרדי חריף עגבניות ,זיתי קלמטה ,לימון
כבוש ,פלפל חריף ,שמן זית 30 ................................................
סלט ג’רג’יר עלי גרגיר הנחלים ,גרעיני רימון/חמוציות ,בצל
סגול ,ג׳עלה ,ויניגרט הדרים 30 ....................................................
סלט קינואה 30.......................................................
פלפל אדום ,בצל ירוק ,סלרי ,פטרוזיליה ,אגוזי מלך ,חמוציות וצנוניות

בוקרים לילדים

₪49

 המבורגר  200גרם בלחמניה  +צ’יפס שניצל/שניצלונים בפרורית זהובה  +צ’יפס חזה עוף  200גרם בלחמניה  +צ’יפס נקניקיות עוף “לוסי” מהגריל  +צ’יפס שיפוד פרגית  /לבבות עוף  +צ’יפס קציצות קבב  +צ’יפסמנת ילדים כוללת :מנה עיקרית ,שתיה קלה וקינוח:
גלידה בטעמים או כדורי שוקולד/מיני פנקייק ברוטב שוקולד

מנות ביניים
65.............................................

כבד אווז נוגט ( 2יחידות)
כבד אווז בקרואסון נוגט (פרווה) וריבת פירות יער
שיפוד שקדי עגל פרימיום (160ג׳) מהגריל75..............
פטה כבד עוף בנוסח כפרי,טוסטונים וריבת הבית49.......

קרפצ’ו פילה עגל 49.............................................

בנגיעות בלסמי,שמן זית,שום קונפי ,גבינה ועלים ירוקים

פטריות שמפיניון ממולאות בגבינות משק 38..........

מוקרמות בתנור (זמן הכנה כ 18-דקות  -שווה לחכות!!!)
כנפי עוף בופאלו מהגריל במרינדת ברביקיו 32..................
נקניקיה ספרדית כ 400-גרם מבשר עגל בתיבול ספרדי
מסורתי ,מוגש על כרוב כבוש ונתחי קבנוס59....................................
נקניקיה איטלקית כ 400-גרם מבשר עגל בעישון קל
ובתיבול איטלקי מסורתי ,מוגש על כרוב כבוש ונתחי קבנוס 59 .......
נקניקיה הולנדית כ 400-גרם 59 ............................................
מבשר עגל במילוי גבינת גאודה ,מוגש על כרוב כבוש ונתחי קבנוס
נקניקיות צ’וריסו  2יחידות 36...........................................
דרום אמריקאיות בנוסח מסורתי מבשר בקר

נקניקיות מרגז  4יחידות 36..................................................

בנוסח צפון אפריקאי מבשר עגל פיקנטי

סיגר ממולא בנוסח צפון אפריקה

 2יחידות 49....................

במילוי שקדי עגל ובשר שפונדרה בתיבול פיקנטי

אמפנדס מוצ׳לרוס  4יחידות 34..........................................
בנוסח בואנוס איירס במילוי בשר בקר  /תירס  /פטריות

סלטים
סלט הבוקרים חסה,עגבניות,מלפפונים,בצל,פטריות
שמפניון מוקפצות,ביצה קשה,גבינת פטה,זיתים שחורים,
גרגירי תירס וג׳עלה ברוטב ויניגרט קלאסי46...............................
ל חסה,פלחי מלפפונים,
סלטירקות טרי קצוץ ומתוב 
עגבניות,פטרוזליה,בצל,מיץ לימון טבעי ,שמן זית וקערית
טחינה ירוקה42........................................................................
סלט פאטוש עגבניות,בצל סגול,זיתי קלמטה,גבינת פטה,
קרעי פיתה טוסט,צנוניות ופטרוזיליה 46..................................
סלט ג’רג’יר עלי גרגיר הנחלים,גרגירי רימון/חמוציות ,בצל
סגול ,ג׳עלה ,בויניגרט הדרים ..............................................48
סלט קינואה פלפל אדום,בצל ירוק,סלרי,פטרוזיליה,
חמוציות ,צנוניות ,אגוזי מלך וג׳עלה 48 .....................................

פלטה סלטים

סוגים לבחירה 99 .....
קטנה  4ים לבחירה 149 .....
גדולה  6סוג
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מוקפצים בווק

תבשילי
קדרה

סלט מוקפץ בווק  -צמחוני 44................................
(כ 350-קלוריות) ברוקולי ,כרובית ,כרוב ,זוקיני ,פלפל אדום,
גזר ,פטריות ,בצל ברוטב אסייתי

סלט חזה עוף מוקפץ בווק 54.................................

תבשיל קדירה בבישול ארוך:בשר בקר,גזר,ברוטב פפריקש

קציצות בקר 69...........................................

סטייק אנטריקוט

גולאש כפרי הלנה 69....................................

(כ 450-קלוריות) נתחי חזה עוף ,ברוקולי ,כרובית ,כרוב ,זוקיני,
פלפל אדום ,גזר ,פטריות ,בצל ברוטב אסייתי

סלט נתחי פילה עגל מוקפץ בווק65.......................

צ’ילי קון קרנה69..........................................

סלט סלמון נורבגי מוקפץ בווק 65..........................
(כ 450-קלוריות) נתחי סלמון ,ברוקולי ,כרובית ,כרוב ,זוקיני,
פלפל אדום ,גזר ,פטריות ,בצל ברוטב טריאקי

שווארמה טבעונית
נראה...

עשויה עם בצל קלוי

69

מריח...טעים ...כמו שווארמה אמיתית

דגים דגים
פילה סלמון ניו-אורלינס 82......................

עשוי על הפלנצ׳ה מוגש עם רוטב שום ,יין לבן ועשבי תיבול

שניצל דג ״נהרות קוריאני״74...................
מטוגן בפרורית זהובה

פיש & צ׳יפס74......................................

המתכון הסודי מרחובות לונדון

תוספות חמות

תבשיל קדירה:בשר בקר טחון,שעועית,גרגירי תירס
ונתחי קבנוס ברוטב עגבניות

מהמטבח
בישולים מסורתיים
אמריקן קורדון בלו בציפוי פרורית69.....................

חזה עוף במילוי פסטרמה בקר ,גבינת אמנטל,
מלפפון חמוץ ,חרדל דיז׳ון ותבלינים
שניצל/שניצלונים עוף בפרורית זהובה כ–300גרם 69...
שניצל עגל וינאי בפרורית זהובהכ–300גר ם .............79
סקלופיני עוףכ–300גרם ....................................79
מדליוני חזה עוף עשויים במחבת ברוטב שמנת פלפל  /פטריות
כבדי עוף של בית69 ........................................................
מוקפצים במחבת עם פלחי בצל מושחמים

כבדי עוף ופטריות מוקפצים במחבת75 . ..............
פטריות שמפניון,פלחי בצל מושחמים

חומוס וגרגרי חומוס וקבב מפורק69 . ...................
בצל קלוי ,שמן זית ותבלינים מהפלנצ׳ה

24/16ש”ח

ללא מנה עיקרית

ס /תפו״א אפוי /אור ז /צ’ילי אריזונ ה /
צ’יפ 
פירה  /שעועית ירוק ה /ירקות קלויים מהתנו ר

חומוס וגרגרי חומוס ונתחי פרגית69 . ...................
בצל קלוי ,שמן זית ותבלינים מהפלנצ׳ה

לזניה מסורתית ................................................69
בשר בקר טחון ,דפי לזניה ורוטב בשמל מוקרם בגבינה

המבורגר בקר
 200גרם ........
 300גרם ........
 400גרם ........
 500גרם ........
 600גרם ........

₪ 54
₪ 64
₪ 74
₪ 84
₪ 94

סטייקבורגר

 350גרם ₪ 85.....
קציצה מבשר אנטריקוט ,סינטה ופילה עגל מיושן,
מוגש בלחמניית המבורגר

ההמבורגר מוגש עם תוספת אחת לבחירתך:
צ’יפס  /פירה /תפו”א אפויים /צ’ילי אריזונה /אורז /
סלט ירקות /ירקות קלויים מהתנור /שעועית ירוקה

סטייק סינטה

ֿ1 29
כ–300גרם 
159
כ–400גרם 
189
כ–500גרם 
תוספת ל100גרם36ש”ח

1 29
כ–300גרם 
159
כ–400גרם 
189
כ–500גרם 
תוספת ל100גרם36ש”ח

נתח קצבים מיושן

סטייק פילה עגל

מוגש בדרגת צליה R / MRבלבד

1 49
כ–300גרם	
189
כ–400גרם
תוספת ל100גרם44ש”ח

1 29
כ–300גרם
159
כ–400גרם	
189
כ–500גרם	
תוספת ל100גרם36ש”ח

קבב
שיפודי קבב עלמקלות קינמוֿן .................................69/53

עגל ,טלה ,פטרוזיליה ,בצל וצנוברים כ–300/150גר ם
קציצות קבב.................................................................69/53
עגל ,טלה ,פטרוזיליה ,בצל וצנוברים כ–300/150גרם
קציצות קבב רומני “בוקרשט” ................................69/53
בשר בקר,שוםותבלינים כ–300/150גרם

כבש
צלעות טלה פרימיום199/169/139 .................................
כ–600/500/400גרם

שקדי עגל פרימיום
דכ–180גרם
שיפו 

 2 /שיפודיםכ350-גרם 160/85 ...........

עוף

חצי עוף ללא עצם מרכזיתכ–500גרם6 9. ...........................
חזה עוף מתובל בתבליני קייג’וןכ–300גרם 69. ..........................
שיפודי פרגי 
תגריל/ברביקיו כ–300/150גר ם69/53 ........
ת +שיפוד לבבות עוף כ–300גרם............ 69
שיפוד פרגי 
ת 2 +קבבי ם(ממבחר סוגי הקבב)כ–300גרם 69 ....
שיפוד פרגי 
ת 2 +נקניקיות צ׳וריסו .........................69
שיפוד פרגי 
סטייק פרגיתבתיבול מסורתי כ–300גרם. ............................69
שיפודי לבבות עו ףכ–300/150גרם 69/53...................

מעורב ירושלמי



מיקס :נתחי פרגית,כבדי עוף,לבבות עוף,פלחי בצל ועגבניה צלויים

המבורגר טבעוני
ביונד מיט

..............

 200גרם ₪ 54 ........

קורנביף NY Deli

החיים הטובים
כ–600/300גרם יחיד/זוגי ₪ 279 / 149
טבעות פילה עגל,עשויות בגריל ,על מצע
עגבניות,בצל ותפו”א קלויים ומתובלים

על הפלנצ’ה הלוהטת כ–300גרם. ...........................................................................69

המבורגר חזה עוף
בלחמניה ,מוגש עם מטבל איולי כמהין וחרדל
כ 300 / 160-גרם ₪ 69/54....

מהגריל
רמת הגולן מיושן

תבשיל קדירה:קציצות ברוטב עגבניות סיציליאני

(כ 480-קלוריות) רצועות פילה עגל ,ברוקולי ,כרובית ,כרוב,
זוקיני ,פלפל אדום ,גזר ,פטריות ,בצל ברוטב אסייתי

מיוחדים בבוקרים

כ

₪ 54

תוספות
שחיתות על ההמבורגר

בד
קריאווז מהגריל כ 100-גרם48....
ספי
ט
לה
(בי
יקון
כשר
).. 14
ביצת עין ...6
פטריות מוקפצות....9
גבינה אמנטל....9
פלפל חלפניו.. 6
בצל מטוגן. 6

קורנביף חם

NY Deli

כ 300-גרם מוגש עם מתבל איולי כמהין וחרדל.....................................69

נקניקיות

69

נקניקיה איטלקית כ 400-גרם ...................................................
מבשר עגל בעישון קל ובתיבול איטלקי מסורתי ,מוגש על כרוב כבוש
ונתחי קבנוס
נקניקיה ספרדית כ 400-גרם 69 ......................................................
מבשר עגל בתיבול ספרדי מסורתי ,מוגש על כרוב כבוש ונתחי קבנוס
נקניקיה הולנדית כ 400-גרם 69.......................................................
מבשר עגל במילוי גאודה מקורית ,מוגש על כרוב כבוש ונתחי קבנוס
נקניקיות מרגז פיקנטי כ 400-גר׳ 69 ........................................
בנוסח צפון אפריקאי מבשר עגל פיקנטי
נקניקיות צ’וריסו כ 400-גרם 69 ................................................
דרום אמריקאיות בנוסח מסורתי מבשר בקר
מיקס נקניקיות כ 400-גר׳  2צ׳וריסו  4 +מרגז 69 ................

חגיגה

לקרניבורים ₪ 159

כ–400גרם אנטריקוט עגל מיושן 
(פרוס ל-2יח’בדרגת צליהWD / MWבלבד)

שאטובריאןכ–350גרם ₪ 199
סטייק פילה!!!ה-נתח!!! 
מומלץ M/MR

נתחי פילה

עגלכ–300גרם ₪ 154

עשויים במחבט לוהט ברוטב שמנת פלפל/פטריות

תאוות בשרים

₪ 349

עצם
העניין
סטייק אנטריקוט
על העצם

  RIBEYE ON THE BONE
 500גרם 189 .........................
 600גרם 219 .........................
 700גרם 249 .........................
 800גרם 279 .........................
 900גרם 309 .........................
 1ק״ג 339 ..............................
 1.1ק״ג 369 ..........................
 1.2ק״ג 399 ..........................
 1.3ק״ג 429 ..........................
 1.4ק״ג 459 ..........................

גריל בשרים מעורב לזוג כ– 1.200ק״ג:
נתחי אנטריקוט מבשר עגל מיושן2יח’
צלעות טלה2יח’
+
שיפודי קבב2יח’
 2תוספות
סטייק פרגית2יח’
חמות
לב
חי
’
ח
י
2
עגל
נקניקיות צ’וריסו
רת
כם
נקנקיות מרגז (פיקנטי) 2יח’

כ

בד
קריאווז מהגריל כ 100-גרם48....
ספי טלה (בייקון כשר).. 14
ביצת עין...6
פטריות מוקפצות....9
גבינה אמנטל....9
פלפל חלפניו.. 6
בצל מטוגן. 6

............<>...........

קורנביף NY Deli

בלחמניה ,מוגש עם מטבל איולי כמהין וחרדל
כ 300 / 160-גרם ₪ 69/54 ....

Steak & Eggs  כ–200גרם ₪ 95
נתחי פילה עגל ומעליהם2ביצי עין
תוספת ל–100גרם ₪ 36

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

לבחירתכם
בהזמנת  1ק״ג
ומעלה

500
600
700
800

.........................
.........................
.........................
.........................

189
219
249
279

₪
₪
₪
₪

הטומהוק

נחת בסטקיית הבוקרים

אנטריקוט מובחר על העצם
 1ק״ג 339 ...............
 1.1ק״ג 369 ............
 1.2ק״ג 399 ............
 1.3ק״ג 429 ............
 1.4ק״ג 459 ...........

₪
₪
₪
₪
₪

חלומם של
הקרניבורים
התגשם

המנות העיקריות מוגשות עם תוספת אחת לבחירת ך :צ’יפ ס  /פיר ה  /תפו”א אפויי ם  /צ’ילי אריזונ ה  /אור ז  /סלט ירקו ת /ירקות קלויים מהתנו ר  /שעועית ירוק ה  רטבים לבחיר ה :שמנת פלפ ל  /שמנת פטריות

מנות
פתיחה:

מחיר ל- 100גרם
פטה כבדי עוף 18......
כבד עוף קצוץ 18......
כנפי עוף 5.4....................
בופאלו גריל במרינדת ברביקיו
טבעות בצל9.5 . .......

סלטי
הבוקרים:

₪ 4.9  ל- 100גרם
סלט ירקות קצוץ
חומוס וגרגרי חומוס
טחינה מתובלת
בפטרוזיליה
סלט בורגול
סלט פאטוש
כרובית אפויה
חצילים טבעי על האש
לאבנה בשמן זית
סלט כרוב לבן קצוץ
פטריות חמות
בבצל קלוי

בשרים : מחיר לק״ג

₪
₪
₪
₪
₪
₪

סטייק סינטה
על העצם
גרם
גרם
גרם
גרם

TAKE
 AWAYהבוקרים

מערבות אריזונה
 ₪ 24למנה

2
תוספות
חמות

T-BONE PORTER HOUSE
 500גרם 189 .........................
 600גרם 219 .........................
 700גרם 249 .........................
 800גרם 279 .........................
 900גרם 309 .........................
 1ק״ג 339 ..............................

דרגות צליה
מומלצות
צלוי נא R
צלוי נא בינוני MR
צלוי בינוני M
צלוי בינוני MW +
צלוי היטב WD

אטליז
מרקי
הבוקרים:

פורטר האוס עגלות

ממנהטן -ניו יורק
סלופי ג׳ו כ300-גרם ₪ 85
המבורגר מפורק,בצל ופטריות בתיבול ברביקיו,
טריאקי,קטשופ ושום מוגש בלחמניית המבורגר

כבד
קריאווז מהגריל כ 100-גרם48....
ספי
טלה
(ב
ייקון
כשר) 14 ..
ביצת עין...6
פטריות מוקפצות....9
גבינה אמנטל....9
פלפל חלפניו.. 6
בצל מטוגן. 6

סטייקטיבון

*המנה מוגשת בימים א׳-ה׳ בלבד ,לא כולל חגים

תוספות
שחיתות על הבשר

תוספות
שחיתות על הבשר

סטייק אנטריקוט
רמת הגולן מיושן 189.....
סטייק סינטה
רמת הגולן מיושן 179.....
סטייק פילה
רמת הגולן מיושן 230....
נתח קצבים מיושן179....
צלעות טלה
פרימיום 189..................
סטייק אנטריקוט
עצם189........................
סטייק טיבון
“פורטרהאוס” 189.........
סטייק טומהוק189.........
שיפודי קבב
על מקלות קינמון 85 . ...
קבב רומני “בוקרשט”85....
קציצות מבשר
בקר וטלה 85 . ..............

קציצות המבורגר85.......
קורנביף פרוס 179 .......
פילה פרגית לשיפודים85...
סטייק פרגית 85 . .........
חזה עוף לשניצל 48 . ....
חצי עוף ללא עצם מרכזית 85 . .
כבד עוף 48 . ...............
לבבות עוףֿ65................
כנפי עוף אפויות ברביקיו 48 . .
נקניקיות חריפות
מבשר עגל 85..................
נקניקיות צ’וריסוס
מבשר בקר85...................
נקניקיות ספרדיות
מבשר עגל 95 . ................
נקניקיות איטלקיות
בעישון קל 95 . ................
נקניקיות הולנדיות
במילוי גאודה 95 . ............

