
סניף זכרון יעקב בלבד       שעות משלוחים ימים א-ש מהפתיחה-23:00        להזמנות חייגו 054-685-8128

בואו להינות מהמנות הכי טעימות,
ומהבירות הכי אהובות!

מהיום ה-מהיום ה-5555 מגיע מגיע
עד אליכם הביתה!עד אליכם הביתה!

ראשונות

2929צ'יפס צ'יפס 

 צ’יפס בטטה צ’יפס בטטה  
שדרגו עםשדרגו עם גבינה בולגרית מגורדת גבינה בולגרית מגורדת

ב- ב- 1212 ש"ח בלבד ש"ח בלבד
3939

3939טבעותטבעות  בצלבצל

 חציל חציל  בגריל עם טחינה בגריל עם טחינה 
חציל בלאדי על הגריל עם טחינה ובצל ירוק. חציל בלאדי על הגריל עם טחינה ובצל ירוק. 

מוגש עם פרוסות לחם קלוי מוגש עם פרוסות לחם קלוי 
3939

 כרובית מטוגנת כרובית מטוגנת  
3939מוגשת עםמוגשת עם רוטב צ'ילי רוטב צ'ילי  

 ארטישוק בגריל ארטישוק בגריל  
על הפלנצ'העל הפלנצ'ה עם שמן זית, עם שמן זית,  לימון ופלפללימון ופלפל

3535

 מיקס צ'יפס  מיקס צ'יפס 
3939מיקס טעיםמיקס טעים וממכר וממכר  של צ'יפס וצ'יפס בטטהשל צ'יפס וצ'יפס בטטה

אדממהאדממה  
סויה ירוקה ומלח גססויה ירוקה ומלח גס  

3535

הוםהום  פרייזפרייז  
קוביות תפו"א פריכות מוקפצותקוביות תפו"א פריכות מוקפצות ברוטב ברוטב

צ'ילי מתוק עם בצלצ'ילי מתוק עם בצל ומעל בצל ירוק ומעל בצל ירוק
עיקריות3939

5959כנפי עוף כנפי עוף ברוטבברוטב צ׳ילי צ׳ילי מתוק מתוק

 פיש פיש ‘‘NN’’ צ’יפסצ’יפס 
דגדג קוד מטוגן בבלילה פריכה, קוד מטוגן בבלילה פריכה,

עם צ’יפס ורוטב טרטרעם צ’יפס ורוטב טרטר
6969

5959שניצלוני פילה עוף פריכיםשניצלוני פילה עוף פריכים

 נקניקיות עגל נקניקיות עגל  
 נקניקיות עגל נקניקיות עגל שמנמנות שמנמנות

 משוחות ברוטב צ'ילי מתוק, מוגשות עם משוחות ברוטב צ'ילי מתוק, מוגשות עם
הום פרייז וכרוב כבושהום פרייז וכרוב כבוש

6969

 דורום אנטריקוט דורום אנטריקוט  
פיתה דרוזית,פיתה דרוזית, אנטריקוט קצוץ על הפלנצ׳ה  אנטריקוט קצוץ על הפלנצ׳ה 

עם הרבה בצל, עגבניות, טחינה וירקות טריים. עם הרבה בצל, עגבניות, טחינה וירקות טריים. 
מוגש עם צ'יפסמוגש עם צ'יפס

6969

פיצות
פיצה מרגריטהפיצה מרגריטה

5959רוטב עגבניות וגבינת מוצרלהרוטב עגבניות וגבינת מוצרלה טרייה טרייה

 פיצה ארבע גבינות פיצה ארבע גבינות
 שילוב שילוב מושלם של גבינת מוצרלה,  מושלם של גבינת מוצרלה, 

פרמז'ן, בולגרית וצ'דרפרמז'ן, בולגרית וצ'דר
6969

 פיצה פפרוני  פיצה פפרוני 
 פרוסות פפרוני, פרוסות פפרוני, רוטב עגבניות  רוטב עגבניות 

וגבינת מוצרלה טרייהוגבינת מוצרלה טרייה
6969

סלטים

 סלט יווני  סלט יווני 
חסה, מלפפונים,חסה, מלפפונים, עגבניות שרי, בצל סגול,  עגבניות שרי, בצל סגול, 

זיתי קלמטה, פרוסות גבינה בולגרית, ברוטב זיתי קלמטה, פרוסות גבינה בולגרית, ברוטב 
שמן זית ולימון. מוגש עם חצי לחם הביתשמן זית ולימון. מוגש עם חצי לחם הבית

5959

 סלט קיסר עוף  סלט קיסר עוף 
רצועותרצועות חזה עוף על הגריל, חסה,  חזה עוף על הגריל, חסה, 

ארוגולה,גבינת פרמז׳ן, מלפפונים, בצל סגול, ארוגולה,גבינת פרמז׳ן, מלפפונים, בצל סגול, 
עגבניות שרי ברוטב קיסר קלאסי. מוגש עם עגבניות שרי ברוטב קיסר קלאסי. מוגש עם 

חצי לחם הביתחצי לחם הבית

5959

קינוחים

קסטה שחור לבן באמבטייתקסטה שחור לבן באמבטיית שוקולד שוקולד
22 קסטות עם גלידת קסטות עם גלידת שוקולד בראוניז,  שוקולד בראוניז, 

וניל, קרם עוגיות ורוטבוניל, קרם עוגיות ורוטב שוקולד חם.  שוקולד חם. 
זהירות זה ממכר!זהירות זה ממכר!

4141

נמסיס שוקולדנמסיס שוקולד
עוגת שוקולד ביתית חמהעוגת שוקולד ביתית חמה ונימוחה מאוד,  ונימוחה מאוד, 

מלאה בשוקולד מבפנים ומבחוץמלאה בשוקולד מבפנים ומבחוץ

4141

בירות
עד השעה עד השעה 23:0023:00 בהצגת בהצגת ת.ז בלבד ת.ז בלבד

3939ליטר בירה טרייה מהחבית | ליטר בירה טרייה מהחבית | מתוך שלושה ברזים מתחלפיםמתוך שלושה ברזים מתחלפים

3131קורונה | קורונה | בקבוק בקבוק 330330 מ"ל מ"ל

3131סמרסביסמרסבי  | *ללא גלוטן  | *ללא גלוטן |  | בקבוק בקבוק 330330 מ"ל מ"ל

3131אסטרייה דאורה  | אסטרייה דאורה  | *ללא גלוטן*ללא גלוטן |  | בקבוק בקבוק 330330 מ"ל מ"ל

1313שתייה קלהשתייה קלה

המבורגרים

בצל מטוגן 8
ביצת עין 8

פטריות 9
צ׳דר 12

חלפיניו 10
מעדן אווז 13

תוספות מעל ההמבורגר

תוספת שחיתות 
 מעדן אווז, צ׳דר וביצת עין,

במחיר מיוחד 25

תוספות ליד ההמבורגר

5757המבורגר המבורגר 220220 גרם גרם

6565המבורגרהמבורגר  אנטריקוטאנטריקוט

BIG BURGERBIG BURGER
350350 גרם לקרניבורים אמיתיים גרם לקרניבורים אמיתיים

6767

  BEYOND MEATBEYOND MEAT
הכי קרובהכי קרוב  לדבר האמיתי!לדבר האמיתי!

6161

1717תוספתתוספת  סלטסלט  ירוקירוק

1717תוספת צ'יפסתוספת צ'יפס

1919תוספת הום פרייז מטוגןתוספת הום פרייז מטוגן

1919תוספת צ'יפס בטטהתוספת צ'יפס בטטה

ואתם נהנים מ-ואתם נהנים מ-1010%%  הנחה בכל משלוח!הנחה בכל משלוח!


