
ראשונותנשנושים

בלחמניה
קריספי צ׳יקן

חזה עוף בבצק בירה עם איולי צ׳יפוטלה, עגבניה, 
מלפפון חמוץ ותערובת עלים ירוקים. מוגש בלחמניית 

חלה טרייה // 64

פניני עוף צלוי
מיונז, איולי צ׳יפוטלה, עגבניה, בצל סגול, זיתי קלמטה 

ובזיליקום // 56

סלופי ג׳מס
בשר בקר בבישול ארוך, ברוטב אסייתי מתקתק, 

בזיליקום, כוסברה, בצל סגול ומיונז. מוגש בלחמניית 
חלה טרייה // 66

פופקורן נאגטס // 44

פוטטוס תפוחי אדמה מתובלים // 38

טבעות בצל טרי בבצק בירה ג׳מס // 38

צ׳יפס // 38

כנפיים בגלייז צ׳ילי קטן // 36

סלט אסייתי במיסו הדרים ואפונה וואסבי // 36

חציל בטחינה // 39

כבד קצוץ ביתי // 44

קרפצ׳יו סינטה עם שמן זית ופרמזן // 54

זוקיני צלוי עם לאבנה, זרעי עגבניה ושקדים // 38

ברוסקטה פטריות וקרם ערמונים // 38

סלקים צלויים והדרים בבלסמי ושמן זית // 44

כנפיים גלייז בצ׳ילי, מיסו ובוטנים // 44

תוספות לבחירה פוטטוס / סלט ירוק / צ׳יפס



דנבר קאט עם רוטב צ׳ימיצ׳ורי // 118

חצי עוף צלוי על הגריל בתיבול קייג׳ון // 76

חזה עוף צלוי על הגריל // 58

קציצות עדשים ומנגולד בתנור על בטטה מקורמלת // 64

שיפודי פיקניה // 98

עראיס בשר כבש ובקר בפיתה צלויים על הגריל // 62

שניצל דה לוקס דק ופריך // 66

קבב ביתי על הגריל // 64

ג׳מס בורגר 200 גר' קציצה מבשר אנטריקוט משובח, ירקות טריים, מוגש בלחמניה טרייה // 66

אסאדו טבעוני על קרם שעועית עם צ׳ימיצ׳ורי וזרעי עגבניה // 68

תוספות לבחירה: פוטטוס // סלט ירוק // צ׳יפס

סלטים

סלט קיסר לבבות חסה, קרעי חלה 
מתוקה ופרמזן // 54

סלט קיסר עם שיפוד עוף // 66

סלט אסייתי עם אפונת וואסי 
ושומשום שחור // 52

סלט אסייתי עם שיפוד
פיקניה // 72

סלט שוק ירקות טריים חתוכים 
גס, זיתי קלמטה בתיבול שמן זית, 

לימון ובזיליקום // 54

סלט שוק עם שיפוד עוף // 66

עיקריות



עסקיות // 54 ש״ח
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פופקורן נאגטס
חזה עוף צלוי על הגריל

סלט שוק ירקות טריים חתוכים גס, זיתי קלמטה בתיבול 
שמן זית, לימון ובזיליקום

סלט קיסר לבבות חסה, קרעי חלה מתוקה ופרמזן
סלט אסייתי עם אפונת וואסי ושומשום שחור

עסקיות // 7+ ש״ח

שניצל דה לוקס דק ופריך
עראיס בשר כבש ובקר בפיתה צלויים על הגריל

פניני עוף צלוי מיונז, איולי צ׳יפוטלה, עגבניה, בצל סגול,
זיתי קלמטה ובזיליקום

קציצות עדשים ומנגולד על בטטה מקורמלת
קבב ביתי על הגריל 

אסאדו טבעוני על קרם שעועית עם צ'ימצ'ורי וזרעי עגבניה

עסקיות // 9+ ש״ח

קריספי ציקן חזה עוף בבצק בירה עם איולי צ׳יפוטלה, 
עגבניה, מלפפון חמוץ ותערובת עלים ירוקים.

מוגש בלחמניית חלה טרייה
סלופי ג'מס בשר בקר בבישול ארוך, ברוטב אסייתי 
מתקתק, בזיליקום, כוסברה, בצל סגול ומיונז. מוגש 

בלחמניית חלה טרייה
סלט קיסר ושיפוד עוף

סלט שוק עם שיפוד עוף

עסקיות // 12+ ש״ח

ג'מס בורגר 200 גר' קציצה מבשר אנטריקוט משובח, ירקות טריים, מוגש בלחמניה טרייה
חצי עוף צלוי על הגריל בתיבול קייג׳ון

תוספות לבחירה // צ׳יפס / פוטטוס / סלט ירוק / אורז

כבד קצוץ ביתי // 28
קרפצ'יו סינטה עם שמן זית ופרמזן  // 52

זוקיני צלוי עם לאבנה, זרעי עגבניה ושקדים // 26
ברוסקטה פטריות וקרם ערמונים // 24

סלקים צלויים והדרים בבלסמי ושמן זית // 26
חציל בטחינה // 24

כנפיים גלייז בצ'ילי, מיסו ובוטנים // 32
סלט אסייתי במיסו הדרים ואפונה וואסבי // 24

טבעות בצל // 26

ראשונות

סלט אסייתי ושיפוד פיקניה // 68
דנבר קאט // 98

שיפודי פיקניה // 88

מיוחדים

שתיה קלה מוגזת // 9
בירה שליש // 9

בירה גדולה // 14
בירה שניה // 18

במקום שתיה קלה


