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חברי BBB CLUB נהנים
מ-10% הנחה! בכפוף לתקנון

גלוטן  ללא  לחמניה  או  ודגנים(  מלאה  )חיטה  כפרית  בלחמניה  להזמין  ניתן 
בשר בסביבת  מיוצרות  המנות   | תשלום  ללא  יוגשו  ומסוננים  צוננים  מים 
עלולים להכיל/מכילים אלרגניים מסוגים שונים  מוצרינו  כל   | וחומרים אלרגניים 

STARTERSSTARTERS    מנות פתיחה

29 ₪כרובית פריכה

פרחי כרובית בציפוי פריך ורוטב צ'ילי

32 ₪הבורגוס רינגס

טבעות בצל טרי בציפוי פריך ורוטב איולי צ'יפוטלה בצד

32 ₪צ‘יפס בטטה

מקלות בטטה מתקתקה

34 ₪נאגטס עוף
פילה עוף בציפוי פצפוצי אורז ושומשום עם רוטב צ'ילי 

₪ 38 BBB כנפי
כנפיים מוקפצות ברוטב צ'ילי ושומשום

₪ 29 סלט ירקות קצוץ טרי

עגבניה, מלפפון, בצל סגול, פטרוזיליה, נענע, שמן זית כתית מעולה, 
מיץ לימון וטחינה בצד

MAIN DISHESMAIN DISHES    עיקריות
₪ 56 סלט ארטישוק

חסות רעננות, עגבניות שרי, פלפלים קלויים, בצל סגול, ארטישוק, זיתי קלמטה, צנוברים 
ופטרוזיליה במיץ לימון ושמן זית כתית מעולה

₪ 59 חזה עוף צ'ימיצ'ורי

חזה עוף צלוי בגריל ברוטב צ‘ימיצ‘ורי מתובל. מוגש עם תוספת לבחירה

טורטייה עוף

טורטייה מגולגלת עם רצועות עוף, גוואקמולי, בצל ופלפלים צרובים
מוגש עם תוספת לבחירה ואיולי צ'יפוטלה בצד

₪ 59

שניצל קלאסי

חזה עוף עסיסי בציפוי פריך של פירורי לחם. מוגש עם תוספת לבחירה

₪ 59

בשר טרי ואיכותי טחון במקום. מוגש בלחמניה עם חסה אייסברג, 
עגבניה, בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

₪ B בורגר
Regular

53₪ BB בורגר
Medium

6168₪ BBB בורגר
Large

55 ₪טבע בורגר

קציצה עסיסית של סלק וקינואה. מוגשת בלחמניה כפרית 

68 ₪ביונד בורגר

המבורגר טבעוני על בסיס חלבון אפונה

54 ₪גארדן בורגר

קציצה עסיסית על בסיס קינואה, אורז מלא, בצל מטוגן, פטריות וטריאקי. מוגש בלחמניה כפרית

OUR SPECIALS    המיוחדים שלנוHAMBURGERS    המבורגרים

 ₪ 28/17 צ'יפס קטן / גדול

₪ 18 הום פרייז

₪ 14 סלט ירוק קטן

6 ₪בצל צרוב

9 ₪פטריות צרובות

9 ₪צהובה מן הצומח

8 ₪ביצת עין

8 ₪אננס צ‘ילי

12 ₪“המעושנת”

7 ₪גווקאמולי

BE ON TOP    תוספות מעלSIDE DISHES    תוספות בצד

7 ₪ריבת בצל

בשר טרי ואיכותי טחון במקום. מגיע במידת עשייה MW ומוגש בתוספת צ‘יפס

החלפת הצ‘יפס לתוספת אחרת – 7 ₪ | לא ניתן לשנות את הרכב המנות.
ההמבורגרים המיוחדים אינם כלולים בהטבות 1+1

74 ₪פלאוון בורגר

המבורגר מבשר בקר טרי מובחר, מוגש עם "מעושנת", אננס צלוי, ארוגולה,
פרוסות מלפפון בכבישה ביתית, איולי חרדל, צ‘ילי מתוק, סרירצ‘ה פיקנטית ובצל פריך

77 ₪דאבל אמריקה בורגר

 שני המבורגרים מבשר בקר טרי מובחר, צהובה מן הצומח, בצל פריך, פרוסות מלפפון בכבישה 
ביתית ורוטב ברביקיו

28/16 ₪ טבעות בצל קטן / גדול

כוס שתיה לבחירה

מנה עיקרית לבחירה
המבורגר / שניצלונים / חזה עוף בלחמניה

צ'יפס

כדור גלידה לקינוחהפתעה

מומלץ לילדים עד גיל 10

₪ 49

סלט עוף מקסיקני

חסות רעננות, פילה עוף צרוב, עגבניות שרי, עגבניה, פלפלים קלויים, בצל סגול, 
נאצ‘וס, בצל ירוק וגוואקמולי בויניגרט חרדל צ‘ילי ואיולי צ‘יפוטלה

₪ 58

TEATEA 15 ₪פיוז

11 ₪קינלי סודה

19 ₪משקאות גרוסים במגוון טעמים 12 ₪כוס פריגת  תפוזים / לימונדה

קוקה-קולה / דיאט קוקה-קולה / קוקה-קולה זירו
14 ₪ספרייט / ספרייט זירו / פאנטה אורנג'

14 ₪סיידר תפוחים

12 ₪נביעות מים מינרלים

14 ₪נביעות + בטעמים עדינים

16 ₪מאלטי 

11 ₪פריגת ענבים 

9 ₪גזוז

9 ₪קפה שחור

9/12 ₪אספרסו כפול / קצר9 ₪תה

39 ₪וופל אמריקאי
וופל משובח מוגש עם גלידה בטעם וניל,בננה פרוסה, רוטב שוקולד ורוטב קרמל מלוח 

39 ₪פונדט שוקולד
עוגת שוקולד חמה עם גלידה בטעם וניל ורוטב שוקולד מתקתק

DRINKSDRINKS    משקאות

אזהרה: מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתיה מופרזת | מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה אסורה | בהצגת תעודה מזהה בלבד 20
21
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DESSERTSDESSERTS  קינוחים

בירות מהחבית

יינות

קוקטיילים

33/29 ₪ווינשטפן

30/25 ₪קרלסברג

110/29 ₪יין הבית אדום / לבן  

ALCOHOLALCOHOL  אלכוהול

IRISH PASSION
 קוקטייל על בסיס וויסקי בשילוב טקילה מתובלת, טעמי פסיפלורה וניחוחות 

למון גראס. מוגש עם מקל קינמון ורוזמרין

₪ 36

69 ₪כריך אנטריקוט

נתחי אנטריקוט דקים צרובים על הפלנצ‘ה, איולי חרדל, צ‘ימיצ׳ורי, ארוגולה, בצל צרוב,
רצועות בצל סגול ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

פרגית צ'יפוטלה

נתחי פרגית בגריל במרינדה של צ‘יפוטלה. מוגש עם תוספת לבחירה
₪ 69

עוף וירקות על הפלנצ'ה
חזה עוף צרוב, שעועית ירוקה, פלפלים, בצל ופטריות ברוטב סויה ופלפלים

מוגש במחבת לוהטת עם תוספת לבחירה

₪ 63

₪ 29 מחבת פטריות בטריאקי
מחבת של פטריות חמות ופריכות, פטרוזיליה ושום, על מצע  עלי רוקט ברוטב טריאקי 

ושומשום קלוי  

72 ₪לטינו בורגר

המבורגר מבשר בקר טרי מובחר, גוואקמולי, ביצת עין, בצל פריך, סלסה ואיולי צ‘יפוטלה

טורטייה אנטריקוט  

טורטייה מגולגלת עם רצועות אנטריקוט, גוואקמולי, בצל סגול, ארוגולה, מלפפון חמוץ, 
בצל פריך, צ'ימיצ'ורי ואיולי צ'יפוטלה. מוגש עם תוספת לבחירה וחליפיניו מוחמץ בצד

₪ 68

₪ 36 FLAMINGO
 קוקטייל על בסיס גי'ן עם שילוב וודקה, אפרול וטעמי ליצ'י. 

מוגש עם סלייסים של מלפפון חי

₪ 36 REDBERRY
 קוקטייל על בסיס קפטן מורגן ספייסד )רום מתובל( בשילוב קמפרי, טעמי 

פירות יער ותותים. סגירה ביין לבן מבעבע

₪ 14 אורז

₪ 14 פירה

76 ₪המבורגר קצבים

המבורגר מנתחי בקר טריים מובחרים, ״המעושנת״, ארוגולה, בצל פריך,
פרוסות מלפפון בכבישה ביתית, ריבת בצל ואיולי חרדל

₪ 76 אסאדו צ'ימיצ'ורי 

 המבורגר מבשר בקר טרי, בתוספת נתחי "אסאדו דה טירה", בצל צרוב, צ'ימיצ'ורי, איולי אדובה, 
חסה אייסברג, עגבניה, בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית
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