תפריט

עסקיות

א‘-ה‘ 12:00-17:00
שאל את הברמן

קטנות
כבד קצוץ ביתי מוגש עם לחם מחמצת

38

טבעות בצל בבצק בירה ג‘מס

34

כנפיים חריפות אש ברוטב פלפלים טריים ,חריפים ועוקצים

39

פוטטוס מתובלים

34

נקניקיות אנטרקוט טריות
נקניקיות

הנקניקיות שלנו נעשות מידי יום בעבודת יד ומבשר טרי

מבשר אנטרקוט ,כבש ,כבד עוף ובצל מטוגן

58

נקניקיות דיאבלו מבשר אנטרקוט ,כבש ופלפלים חריפים
נקניקייה בבגט חם וטרי עם איולי כוסברה ורוקט < ג‘מס או דיאבלו

58
עם  /בלי תוספת
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הנקניקיות שלנו מוגשות עם תוספת לבחירה :פוטטוס  /צ‘יפס  /סלט גינה  /סלט כרוב

עיקריות
קריספי צ‘יקן חזה עוף בבצק בירה טרייה עם רוטב פלפלים חריפים ,עגבניה,
מלפפון חמוץ ,נענע ,בזיליקום ,רוקט וכוסברה .מוגש בלחמניית חלה מתוקה

58

שניצל דה לוקס

58

חזה עוף צלוי על הגריל עם רוטב צ‘ימיצ‘ורי

54

סלופי ג‘מס בשר בקר בבישול ארוך ,ברוטב אסיאתי מתקתק,

62

מוגש בלחמנייה מתוקה וטרייה ,עם עלי בזיליקום ,כוסברה בצל סגול ומיונז
צ'ילי קון קרנה תבשיל בשר בקר עם פלפלים ,שעועית,

59

מוגש עם משולשי טורטייה פריכים
תוספות לבחירה :פוטטוס  /צ‘יפס  /סלט גינה  /סלט כרוב
סלט שוק ירקות טריים חתוכים גס ,בצל סגול ,זיתי קלמטה מתובלים בשמן זית ובזיליקום

מס
הפניני ג‘ יטלקי
א
א סנדוויץ‘ מלחם
י
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םו
ת
ח צת באיכו מקום
נו ב
מחמ
נאפה אצל יתיים
בים ב
ה
ט
עם ר שרים
וב

פניני

48

<< מוגש חם בלחם איטלקי עבודת יד

אווז מעושן | בוטנים קלויים ומיונז

48

חזה עוף צלוי | מיונז ,צ'יפוטלה ,עגבנייה,
זיתי קלמטה ,בצל סגול ובזיליקום טרי

48

כתף בקר | מיונז ,חזרת ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ ביתי,
זיתי קלמטה ובזיליקום טרי

52

מחירון

הבירות שלנו
HAPPY HOUR

קטן
שליש
חצי
מגש טעימות בירה
בירה  / 8.8ספיישל

19
27
33
49
2+

|  1+1על כל הבירות | כל יום 17:00-19:00
אמבר אייל | אייל אנגלי ,צבע ענברי,
מתיקות קלה וטעם פירותי,
גוף בינוני5.3% ,

דארק לאגר | לאגר גרמני כהה ,טעם חלק
ואגוזי עם טעמי קרמל קלים5% ,

חיטה | בירת חיטה בווארית ,מרקם סמיך
ובעל משקעים ,טעמי ציפורן ובננה,
מרעננת וקלה לשתייה5% ,

פילזנר | לאגר צ‘כי ,צבע בהיר וזהוב ,טעמי
פריחה הדרית ,מרירות בינונית5% ,

 | 8.8אייל בלגי ,צבע אדמוני ,טעם פירותי
ועשיר ,גוף מלא8.8% ,

סטאוט | אייל אירי ,צבע שחור לילה,
מרקם קטיפתי ,טעמים קלויים של קפה
ושוקולד5% ,

TAKE ME HOME
בירה  / 8.8ספיישל בתוספת  2ש“ח לבקבוק

מארז  4בקבוקים
מארז  6בקבוקים
ארגז  24בקבוקים
גראולר  1 +ליטר בירה
מילוי חוזר לגראולר

46
69
249
54
33

