
ראשונות

סלטים
54
52
44

16

סלט קיסר לבבות חסה,בזיליקום,קרעי חלה מתוקה וביצה חצי רכה *מכיל אנשובי
סלט שוק ירקות טריים, חתוכים גס, זיתי קלמטה מתובלים בשמן זית וכוסברה
סלט גינה תערובת של חסה ועלי בייבי, צנונית, עגבניות שרי, בצל סגול, גזר 

בלווי רוטב ויניגרט 
תוספת חזה עוף צלוי 

42
39

38

38
38
38
38

כבד קצוץ
חציל בטחינה שרוף על הגריל, עגבניות, 

שום ושמן זית 
כנפיים חריפות אש ברוטב פלפלים טריים, 

חריפים ועוקצים
טבעות בצל טרי בבצק בירה

שעועית ירוקה
פוטטוס תפוחי אדמה מתובלים

צ׳יפס

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

קלמטה ובזיליקום
פניני אווז חזה אווז קצוץ בבישול ארוך,

מיונז ובוטנים קלויים
פניני פורטובלו מיונז, עגבניה, זיתי 

קלמטה,בזיליקום ואורגנו טרי. טבעוני 
עם טחינה

56

52

54

תוספת לבחירה פוטטוס // צ'יפס // סלט גינה



בשר בקר בבישול ארוך, ברוטב 

אסייתי מתקתק, בזיליקום, בצל סגול 

ומיונז. מוגש בלחמניית חלה טרייה.

סלופי ג׳מס

66

חזה עוף בבצק בירה עם איולי צ׳יפוטלה, 

עגבניה, מלפפון חמוץ ותערובת עלים 

ירוקים. מוגש בלחמניית חלה טרייה.

קריספי צ׳יקן

64

לחמניות מתוקות

עיקריות
 58

58

62

58

64

58

קציצות עדשים ומנגולד בתנור על בטטה 

מקורמלת

עראיס בשר כבש ובקר בפיתה צלויים על הגריל, 

עם טחינה, לימון כבוש ועריסה

קבב ביתי על הגריל

חזה עוף צלוי על הגריל

שניצל דה לוקס דק ופריך

פיש בבצק בירה

תוספות לבחירה פוטטוס // צ׳יפס // סלט גינה

ג׳מס בורגר
200 גרם קציצה מבשר אנטריקוט 

משובח, ירקות טריים, בצל מטוגן ורוטב 
הבית מבירה pils. מוגש בלחמניה 

מתוקה טרייה.

תוספת המבורגר // 27

66

מתוק
44
39
22

וולקנו הר געש של שוקולד עם כדור גלידה וניל
סורבה פירות קוקוס, פסיפלורה ופירות יער

מלבי ביתי בעבודת יד



עיקריות לבחירה
חזה עוף צלוי על הגריל

פיש בבצק בירה
סלט שוק

סלט קיסר
סלט גינה

תוספות לבחירה
צ׳יפס // פוטטוס // סלט גינה

עסקיות // 52 ש״ח
עיקרית ותוספת לבחירה עם שתייה קלה א׳-ה׳ | 12:00-16:00

במקום שתיה קלה
שתיה קלה מוגזת

בירה שליש
בירה גדולה

8
9
14

עיקריות לבחירה // תוספת 8 ₪
קריספי ג׳מס צ׳יקן

סלופי ג׳מס
פניני אנטרקוט

סלט שוק עם חזה עוף
סלט קיסר עם חזה עוף

מנות ראשונות // בהזמנת מנה עיקרית

21
21
24
24
24
19
19

כבד קצוץ
חציל בטחינה

כנפיים חריפות אש
טבעות בצל

שעועית ירוקה
פוטטוס

צ׳יפס

מתוק
וולקנו

סורבה פירות
מלבי ביתי בעבודת יד

44
39
22

עיקריות לבחירה // תוספת 5 ₪
שניצל דה לוקס

עראיס
פניני עוף צלוי

פניני אווז
פניני פורטובלו

קציצות עדשים ומנגולד על בטטה מקורמלת
קבב ביתי צלוי על הגריל

סלט גינה עם חזה עוף

עיקריות לבחירה // תוספת 15 ₪
ג׳מס בורגר

חצי עוף



1+1 על כל הבירות // א׳-ה׳ 16:00-19:00

הבירות שלנו

דארק לאגר לאגר גרמני כהה,
ניחוחות אגוז וקרמל, 5%

חיטה בירת חיטה בווארית, מרקם סמיך
ובעל משקעים, ניחוחות ציפורן ובננה, 5%

פילזנר לאגר צ׳כי, צבע בהיר וזהוב,
ניחוחות פריחה הדרית, מרירות בינונית, 5%

IPA אינדיין פייל אייל, צבע זהוב,
מרירה עם ניחוחות פריחה, % 6

8.8 אייל בלגי, צבע אדמוני, ניחוחות פירותיים 
ועשירים, גוף מלא, 8.8%

אמבר אייל אייל אנגלי, צבע ענברי, מתיקות 
קלה וניחוח פירותי, גוף בינוני, 5.3%

שאל את 
המלצר על 

בירת
ספיישל

// מארז 4 בקבוקים 46 // מארז 6 בקבוקים 69 // ארגז 24 בקבוקים 249 // 
// גראולר + 1 ליטר בירה 54 // מילוי חוזר לגראולר 33 //

// בירה ipa / 8.8 / ספיישל תוספת ₪2 //

קטן 19 // שליש 27 // גדול 33 // מגש טעימות בירה 49 // קנקן 86 // בירה 8.8 / ספיישל תוספת ₪2


