
 צ'יפס ושתיה קלה 
בתוספת 25 ₪  בלבד!!

 לכל מנה

מרכז מסחרי אבשלום 08-6441500 קישור לאתר הזמנות חפשו ב:

תוספות צד

ספיישל בורגרהמבורגר

תוספות על הבורגר

                                                  
המבורגר אנטריקוט משובח 160 גרם           ₪44

 
המבורגר אנטריקוט משובח 220 גרם          ₪49

    
המבורגר טלה משובח 220 גרם                  ₪52

    
קריספי צ'יקן בורגר-שניצל מידברי              ₪42  

 
צ'יקן בורגר-נתחי פילה עוף בגריל              ₪42 

   
ביונד 120 גרם -בורגר טבעוני                     ₪59

 
בורגר טבעוני  100 גר'                                ₪57

           
מוגש על לחמניה טרייה בליווי חסה, עגבניה, בצל סגול ומלפפון חמוץ      

פלפל חריף מטוגן                                          ₪6
   

בצל מטוגן                                                     ₪6
 

ריבת בצל                                                      ₪6
 

אבוקדו                                                          ₪6
 

 צ'ימיצ'ורי תוצרת בית                                    ₪6
 

ביצת עין                                                        ₪6 
 

חציל מטוגן                                                    ₪7     
  

פטריות מוקפצות                                           ₪9
 

 מעדן חזה אווז                                            ₪15
 

 רצועות טלה                                                ₪18
 

אסאדו מפורק תוצרת בית                            ₪18
 

 קציצת המבורגר 160 גרם                            ₪20
 

 קציצת המבורגר 220 גרם                            ₪25
 

 קציצת המבורגר טבעוני                              ₪25
 

צ'יפס/צ'יפס גדול                              ₪20/₪30
 

מיקס צ'יפס/מיקס גדול                      ₪29/₪39
 

צ'יפס בטטה                                             ₪29
  

טבעות בצל שלמות בטמפורה                 ₪30
 

פוטטוס קוביות מתובל                              ₪25
  

אורז לבן                                                   ₪20
 

סלט אישי                                                  ₪20

כשר בהשגחת הרבנות

ל!
די

הארגנטינאי                                                                ₪69
בורגר אנטריקוט 220 גרם בתוספת אסאדו מפורק וצ'ימיצ'ורי               

הבגדדי                                                                     ₪65
בורגר אנטריקוט 220 גרם , חציל מטוגן  ,ביצה הפוכה, איולי קארי וטחינה 

הצרפתי                                                                     ₪69
בורגר אנטריקוט 220 גרם , מעדן חזה אווז ,ביצת עין, ריבת

בצל וממרח חרדל

  
*ניתן לשדרג את הצ'יפס בטבעות בצל 

/פוטטוס/ צ'יפס בטטה /מיקס צ'יפס בתוספת 5 ₪ 
שדרוג ל 1/3 בירה מהחבית - 10 ₪  1/2 ב 15 ₪

    
    

המרוקאי                                                                  ₪69
בורגר אנטריקוט 220 גרם , רצועות אנטריקוט, סלסה ירוקה ופלפל חריף



סלט מידבר                                           ₪38
 

     

סלט המשק                                            ₪38

סלט שורשים                                           ₪38

    
תוספות על הסלט:

 
 נתחי חזה עוף בגריל                   ₪15
רצועות טלה                           ₪20
פרגית                                  ₪20
             

מרכז מסחרי אבשלום 08-6441500 קישור לאתר הזמנות חפשו ב:

המבורגר ילדים 80 גרם / צ'יפס ושתיה        ₪26/₪50

שניצלוני ילדים עם צ'יפס ושתיה                          ₪48 

נקניקיה, צ'יפס ושתיה                                          ₪36

מנות ילדים

ירקות איכותיים וטריים

 הגדלים במשקי האזור

מנות ראשונות

לחם הבית                                                                                                                                           ₪18
 

כנפיים מוקפצות בצ'ילי מתוק /חריף ושומשום                                                                                     ₪38 
  

שניצלונים וצ'יפס                                                                                                                                 ₪38 
 

פטריות פורטובלו מוקפצות                                                                                                                 ₪36 
 

כרובית מטוגנת                                                                                                                                   ₪36
  
 
 

ג'בטה אסאדו מפורק                                      ₪54
      
ג'בטה אנטריקוט ובצל מטוגן                           ₪54

 ג'בטה פרגית בגריל                                        ₪50

ג'בטה פילה עוף בגריל                                    ₪46

     ג'בטה שניצל הבית שנעשה במידבר               ₪46

אסאדו מפורק על מצע אורז לבן                      ₪59

קבב הבית נעשה במידבר                                 ₪59

 פרגית בגריל                                                      ₪59

נקניקיות צ'וריסוס                                               ₪54

פילה עוף בגריל                                                 ₪54

שניצל הבית נעשה במידבר                               ₪54

מוגש  עם אורז לבן וסלט ירקות רענן   

סלטים

מוגש  בתוספת פסטו, צ'יפוטלה,  רוקט, חסה, עגבניה , בצל ומלפפון חמוץ    

כשר בהשגחת הרבנות

חסה, עלי בייבי, רוקט, פרי העונה, גרעיני דלעת ואגוזי מלך 
ברוטב וינגרט איטלקי בניחוח בלסמי

חסה, עלי בייבי, עגבניות שרי, מלפפון, בצל סגול  ופטריות 
ברוטב וינגרט הדרים

כריכים בצלחת

ג'בטה כפרית לצד 3 מטבלים 

מוגש על מצע ירוק

מוגש על מצע ירוק

פרחי כרובית מטוגנים בפרורי לחם 

פילה עוף מטובל נעשה במידבר

רצועות סלק, גזר וקלורבי עם שומשום וואסאבי ורוטב אסייאתי 

בגריל

סטייק אנטריקוט 300 גר'                                              ₪140
מוגש לצד שעועית ירוקה וצ'ימיצ'ורי 


