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תפריט 2022

Menu Menu 



  דילים ביחד // משפחתי, חבר’ה, אירועים // כ-80 ג’ + תוספות ליד 

 מנתחי בקר
מובחרים

בקר
 מנתחי

 בקר וטלה
מובחרים

טלה
 מנתחי בקר

 ובריסקט מובחרים
 בעישון עדין

גחלים
 מנתחי בקר

 ותערובת תבלינים
פיקנטית

 מרגז
פיקנטי

 עדשים ושעועית מש
 מונבטים, סלק, אורז
 מלא, ירקות טריים,

תבלינים וסויה

*טבעוני

לחמנייה מחיטה מלאה 2 ₪ / לחמנייה ללא גלוטן 3 ₪

בצל מטוגן | פטריות | פלפל חריף
סלסת עגבניות חריפה וטחינה

₪ 2
צ'יפס | טבעות בצל | חצי-חצי )צ'יפס וטבעות בצל( 
צ'יפס מתובל | סלט ישראלי אישי | סלט טאבולה אישי

הום פרייז בצ'ילי ושומשום | צ'יפס בטטה 20 ₪ )בדיל + ₪4(

16 ₪תוספת ליד )כלול בדיל(

אזהרה: מכיל אלכוהול–מומלץ להימנע משתייה מופרזת | מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה אסורה | בהצגת תעודה מזהה בלבד

שישה עשר 270 ₪שמינייה 136 ₪שלישייה 50 ₪זוג 40 ₪מארזים ללא תוספות כ-80 ג’

קינוחים וקפהשתייה

צ’יק-צ’יקן

כנפיים ברוטב לבחירה: חריף טעים / ברביקיו / צ'ילי מתוק
קטן )8 יחידות(  /  גדול )16 יחידות(

קריספי צ’יקן / פילה עוף בצלחת + תוספת ליד

מלפפון, בצל סגול, פלפל צהוב, פלפל אדום, פטרוזיליה, בצל ירוק, נענע, 
בורגול ועדשים שחורות, ברוטב שמן זית ולימון, טחינה ושקדים קלויים פרוסים

סלט טאבולה עדשים שחורות 

חסה, מלפפון, עגבנייה, בצל סגול ופטרוזיליה ברוטב שמן זית ולימון
סלט ישראלי גדול

תוספות מעל הסלטים

רצועות עוף במרינדה / רצועות עוף בציפוי פריך 20  ₪ / בורגר )כ-80 גר’( 12 ₪ 
בורגר גדול )כ-120 גר’( 16 ₪ / בורגר מנתחי בקר ואנטריקוט )כ-120 גר’( 19  ₪

רצועות עוף בציפוי פריך, איולי שום, חסה קצוצה, פרוסות עגבנייה ובצל
כריך קריספי צ'יקן

רצועות עוף במרינדת שמן זית, תבלינים ועשבי תיבול עם איולי שום, 
חסה קצוצה, פרוסות עגבנייה ופטריות צלויות

כריך עוף במרינדה

*כל הבורגרים בתפריט / במבצעים / דילים / פרסומים / שת”פים / שונים הם כ-80 גר’ לפני צלייה )קלאסיים( למעט אם צויין במפורש אחרת | מוצרינו עלולים להכיל, 
וחלקם אף מכילים, אלרגנים ממינים שונים וחלבון מן הצומח | המוצרים אינם מיוצרים בסביבה נטולת חומרים אלרגניים ולכן האזהרה מתייחסת לכלל מוצרינו | המטבח 

מכיל מוצרי גלוטן וכל מנה עלולה להכיל שאריות גלוטן | הבורגר הטבעוני נצלה על גריל בשרי | כל המנות המטוגנות נעשות בצ'יפסר שבו מטוגנים מוצרי עוף בטיגון עמוק  
המנות הצמחוניות מוכנות בכלים שבאו במגע עם מוצרים בשריים | משקל כל קציצה כ-80 גר' / 120 גר' כמפורט לפני צלייה | מים צוננים ומסוננים יוגשו ללא תשלום |   

דמי משלוח / זמני הגעה / מחירי מינימום עשויים להיות שונים בין סניפים ואזורים שונים | התמונות להמחשה בלבד | בכפוף לתקנון | אין כפל מבצעים והטבות | ט.ל.ח

39 ₪סלטים הסלטים מוגשים 45 ₪כריכים
בליווי לחמניה

בורגר + תוספת + פחית

ארוחת
בורגר גדול
כ-120 ג’

פרימיום דיל
מנתחי בקר ואנטריקוט

פרימיום דיל
מנתחי בקר ואנטריקוט

ביג דיל מנתחי בקרביג דיל מנתחי בקר

55₪

59₪

ארוחת
בורגר גדול
כ-240 ג’

65₪

69₪

)דאבל 120 ג’( 
דאבל בורגר בודד - 45 ₪בורגר גדול בודד- 35 ₪

דאבל פרימיום בודד - 49 ₪ בורגר פרימיום בודד- 39 ₪

9 ₪קינלי סודה

₪10קוקה קולה / פנטה / ספרייט

5 ₪כוס מיץ

₪10נביעות פלוס בטעמים 

 TEA ₪10פיוז

בירה בבקבוק
330 מ"ל קרלסברג/טובורג

₪24

₪10מאלטי בירה שחורה

₪10בקבוק פריגת 330 מ"ל

9 ₪נביעות מים מינרליים
₪15כדורי שוקולד₪7אספרסו

₪15קרם עוגיות וקליקים₪10רול שוקולד לוהט

₪ 55

₪ 48  /  ₪ 28

דיל 4+8דיל 2+8
משפחתי

דיל 8+16
מארז חגיגה

דיל 4+16

₪ 160₪ 180₪ 310

 שמינייה + 2
תוספות ליד

 מארז 16 + 4
מארז 8+16 תוספותתוספות ליד

₪ 352

 בלחמנייה עם חסה, עגבנייה, בצל ורוטב הבית   דילים אישיים // בורגרים קלאסיים כ-80 ג’ בטעמים + תוספת ליד 

דיל 1+2
זוג + תוספת ליד

דיל 1+3
42 ₪שלישייה + תוספת ליד

₪ 42

ילדודס דיל
בורגר + צ’יפס + פחית + הפתעה

צ’יקן קידס + צ’יפס + פחית + הפתעה ₪ 62 ₪ 52

 בלחמנייה עם חסה, עגבנייה, בצל ורוטב הבית 

בצל מטוגן

פטריות

סלסת 
עגבניות 
חריפה 
וטחינה

פלפל חריף
)₪ 3(

תוספת מעל
₪ 4

תוספת מעל )מחיר ליחידה(

₪ 44
לסועד/ת ₪ 45

לסועד/ת

בורגר + תוספת + פחית


