


הבירות שלנו
אמבר אייל | אייל אנגלי, צבע ענברי,

מתיקות קלה וטעם פירותי,

גוף בינוני, 5.3%

דארק לאגר | לאגר גרמני כהה, טעם חלק

ואגוזי עם טעמי קרמל קלים, 5%

חיטה | בירת חיטה בווארית, מרקם סמיך

ובעל משקעים, טעמי ציפורן ובננה,

מרעננת וקלה לשתייה, 5%

פילזנר | לאגר צ‘כי, צבע בהיר וזהוב, טעמי

פריחה הדרית, מרירות בינונית, 5%

8.8 | אייל בלגי, צבע אדמוני, טעם פירותי

ועשיר, גוף מלא, 8.8%

סטאוט | אייל אירי, צבע שחור לילה,

מרקם קטיפתי, טעמים קלויים של קפה

ושוקולד, 5%

1+1 על כל הבירות | א'-ה' 19:00-16:00 HAPPY HOUR

מחירון
קטן

שליש 

חצי 

ענק 1 ליטר

קנקן 1.5 ליטר

קנקן 8.8 / ספיישל

מגש טעימות בירה

בירה 8.8 / ספיישל +2 ש“ח   

19

27

33

58

86

94

49



מארז 4 בקבוקים

מארז 6 בקבוקים

ארגז 24 בקבוקים

גראולר + 1 ליטר בירה

מילוי חוזר לגראולר

בירה 8.8 / ספיישל בתוספת 2 ש“ח לבקבוק

46

69

249

54

33

בירה ישראלית

טרייה הביתה

TAKE ME HOME



מתחילים מכאן
טבעות בצל טרי בבצק בירה ג‘מס

ירקות בבצק בירה ג‘מס

כבד קצוץ שלנו מוגש עם לחם מחמצת

קרפצ‘יו סינטה עם שום קונפי ושמן זית

כנפיים חריפות אש ברוטב פלפלים טריים, חריפים ועוקצים

חציל בטחינה שרוף על הגריל, עגבניות, שום ושמן זית

פוטטוס תפוחי אדמה מתובלים

צ‘יפס

שעועית ירוקה

36

39

39

48

39

39

36

36

38

סלטים
סלט גינה חסות פריכות, גזר, צנונית, עגבניות שרי וגרעיני דלעת ברוטב ויניגרט

סלט שוק ירקות טריים חתוכים גס, מתובלים בשמן זית ובזיליקום 

תוספת | חזה עוף צלוי

42

48

16



הנקניקיות של 
הנקניקיות שלנו נעשות במקום מבשר טרי ואיכותי

נקניקיות דיאבלו חריפות מבשר אנטריקוט, כבש ופלפלים חריפים

נקניקיות            מבשר אנטריקוט, כבש, כבד עוף ובצל מטוגן

תוספות לבחירה | סלט גינה | פוטטוס | טבעות בצל | צ‘יפס  

66

66

פניני חזה עוף צלוי עם רוטב צ'יפוטלה, עגבנייה, קלמטה, בצל סגול ובזיליקום

פניני אווז מעושן ובוטנים קלוים

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

 

48

48

54

PANINI

       ממליץ 
   

ללוות את הנקניקיות עם

 ,PILS בירה

לאגר בהירה ומרעננת

ממשפחת הפילזנר

סנדוויץ איטלקי חם  |  בלחם איטלקי עבודת יד



מתוק
 

וולקנו הר געש של שוקולד עם כדור גלידה וניל

קרמבל תפוחי עץ חם הנאפה על המקום

סורבה פירות קוקוס, פסיפלורה ופירות יער

44

41

39

עיקריות
סלופי ג'מס בשר בקר בבישול ארוך, ברוטב אסיאתי מתקתק,

עם עלי בזיליקום וכוסברה, מוגש בלחמנייה מתוקה וטרייה

קבב ביתי על הגריל עם ירקות קלויים, שום קונפי וכוסברה טרייה

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

שניצל דה לוקס דק ופריך!

חצי עוף צלוי בתיבול קייג‘ון

עראיס בשר כבש ובקר צלויים בפיתה על הגריל
עם עגבניות חרוכות, טחינה, לימון כבוש וסלסה חריפה

תוספות לבחירה | סלט גינה | פוטטוס | טבעות בצל | צ‘יפס 

קציצות עדשים ומנגולד בתנור על בטטה מקורמלת עם צ‘ימיצ‘ורי ואיולי

64

62

58

62

72

54

58

       ממליץ 
   

ללוות את המעושנים עם

 ,AMBER ALE בירה

בירת אייל בצבע ענבר,

בעלת מרירות

נמוכה





|   עיקרית ותוספת לבחירה עם שתייה קלה

עיקריות לבחירה     
סלט גינה | אורז | פוטטוס

צ‘יפס | טבעות בצל

תוספות לבחירה

עיקריות בתוספת 8 ש“ח 

סלופי ג'מס

קבב ביתי

סלט שוק עם חזה עוף

נקניקיות של            | בתוספת 8 ש“ח 
דיאבלו אנטריקוט וכבש

ג‘מס אנטריקוט, כבש וכבד עוף

שניצל דה לוקס

קציצות עדשים ומנגולד על בטטה
חזה עוף צ‘ימיצ‘ורי

סלט גינה

פניני אווז מעושן

עיקריות בתוספת 5 ש“ח 
סלט שוק

סלט גינה עם חזה עוף

עראיס

פניני חזה עוף

פניני כתף בקר 

במקום שתייה קלה
בירה שליש

בירה גדולה

כוס בירה שנייה

שתייה קלה מוגזת

א‘-ה' בין השעות 16:00-12:00

9

14

18

6

מנות ראשונות | בהזמנת מנה עיקרית
מרק היום

ירקות בבצק בירה

חציל בטחינה

כבד קצוץ ביתי עם לחם מחמצת

קרפצ‘יו סינטה

כנפיים חריפות אש

9

16

17

17

21

21

עסקיות 49

חצי עוף צלוי על הגריל בתיבול קייג‘ון | בתוספת 15 ש“ח

 


