מנות פתיחה
כרובית פריכה
פרחי כרובית בציפוי פריך ורוטב צ'ילי טריאקי

₪ 29

הבורגוס רינגס
טבעות בצל טרי בציפוי פריך ורוטב איולי צ'יפוטלה בצד

₪ 29

צ’יפס בטטה
מקלות פריכים של בטטה מתקתקה

₪ 29

חציל צלוי חדש!

₪ 31

סלט טאבולה רענן
בורגול ,עדשים ,פלפלים אדומים ,פלפלים צהובים ,חסה ,מלפפונים,
בצל ירוק ,פטרוזיליה ,נענע ,שמן זית ,מיץ לימון ,חמוציות ואגוזי מלך

₪ 32
נאגטס עוף
פילה עוף בציפוי פריך של פצפוצי אורז ושומשום עם רוטב צ'ילי טריאקי

₪ 31

כנפי  BBBבציפוי פריך
כנפיים בציפוי פריך עם רוטב צ'ילי מתוק ושומשום

₪ 35
סלט צבעוני עם פרגית
מיקס חסות ,פרגית בטריאקי ,כרוב בשני צבעים ,גזר ,צנונית ,סלק ,פפאיה,
עגבניות שרי צבעוניות ,בצל סגול ,בצל ירוק ,נענע ,כוסברה וקשיו בחומץ תפוחים

SPECIAL BURGERS

₪ 24

מרק כפרי בשרי

חדש!

החלפת הצ’יפס לתוספת אחרת –  | ₪ 7לא ניתן לשנות את הרכב המנות
ניתן לשדרג לבשר אסאדור (נתחי אסאדו ו”קאפ” אנטריקוט) בתוספת ₪ 10
בהמבורגרים :לטינו ,פלאוון ,ליסבון וקצבים

₪ 31

לחם הבית – מוגש עם מטבלים

₪ 16

HAMBURGERS

המבורגרים

בשר טרי ואיכותי טחון במקום .מגיע במידת עשייה  MWעם תוספת צ’יפס וסלט קולסלאו.
המיוחדים אינם כלולים בהטבות 1+1

₪ 38

מרק היום

₪ 35
סלט בלקני
עגבניות שרי ,עגבניה ,מלפפון ,צנונית ,בצל סגול ,זיתי קלמטה ,גבינת פטה
ואורגנו במיץ לימון ושמן זית כתית מעולה

פילה חציל קלוי בתנור עם סלסת עגבניות אדמדמות,
מיקס עשבי תיבול ,טחינה וצ'ימיצ’ורי

המיוחדים שלנו

STARTERS

בשר טרי ואיכותי טחון במקום .עולה על הגריל ומוגש בלחמניה עם פרוסות עגבניה,
עלי חסה ,פרוסות בצל ופרוסות מלפפון בכבישה ביתית

 Bבורגר 47
Regular

 BBבורגר 53
Medium

₪

 BBBבורגר 59
Large

₪

₪

₪ 69
לטינו בורגר
המבורגר עסיסי מבשר בקר טרי מובחר ,גוואקמולי ,ביצת עין ,בצל פריך ,סלסה פיקנטית ואיולי צ’יפוטלה
פלאוון בורגר חדש!
המבורגר עסיסי מבשר בקר טרי מובחר ,רצועות צרובות של פנצ’טה טלה ,אננס צלוי ,ארוגולה,
מלפפון חמוץ ,איולי חרדל ,צ’ילי מתוק ,סרירצ’ה פיקנטית ובצל פריך

₪ 72

המבורגר ליסבון חדש!
המבורגר עסיסי מבשר בקר טרי מובחר ,תבשיל צ’ילי קון קרנה פיקנטי ,גבינת גאודה מותכת,
בצל סגול מוחמץ ופלפל חלפיניו פיקנטי קצוץ

₪ 72

₪ 59

המבורגר טלה
המבורגר מנתחי טלה ובקר מובחרים
המבורגר אסאדור חדש!

₪ 59

המבורגר מנתחי אסאדו ו“קאפ” אנטריקוט

צ’וריפאן

חדש!

₪ 69

נקניקיית צ'וריסו צלויה בגריל ,בצל סגול ,רוקט ,מלפפון חמוץ ,איולי חרדל וצי'מיצ'ורי .מוגש בלחמניה
₪ 75
דאבל אמריקה בורגר
שני המבורגרים מבשר בקר טרי מובחר ,גבינת גאודה ,בצל פריך ,קולסלאו ,פרוסות מלפפון בכבישה ביתית
ורוטב ברביקיו
₪ 66

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

טבע בורגר
קציצה עסיסית על בסיס זרעי כוסמין ,בצל מטוגן ,שום ופלפל אדום .מוגש בלחמניה כפרית

₪ 49

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

₪ 49

תוספות מעל

BE ON TOP

תוספות בצד

בצל צרוב

₪6

צ'יפס קטן  /גדול

₪ 24/14

פטריות צרובות

₪9

גבינת גאודה

₪9

טבעות בצל קטן  /גדול

₪ 26/15

ביצת עין

₪8

אננס צ’ילי
פלפלים חריפים

₪ 74
המבורגר קצבים
המבורגר מנתחי בקר טריים מובחרים ,״המעושנת״ ,ארוגולה ,בצל פריך ,פרוסות מלפפון בכבישה ביתית,
ריבת בצל ביין אדום ואיולי חרדל

עיקריות

פירה

₪ 14

₪8

הום פרייז

₪ 18

₪7

תפו“א מדורה באיולי חרדל חדש!

₪ 15

שעועית ירוקה עדינה

₪ 14

סלט אישי

₪ 14

פנצ’טה טלה חדש!

₪ 11

צ’דר ,בצל וצ’יפוטלה

₪ 11
₪ 11

“המעושנת”

MAIN DISHES

ילדים

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

₪ 59

בריסקט צלוי חדש!
בריסקט צלוי על הפלנצ’ה ברוטב ברביקיו .מוגש על מצע פירה ובצל מטוגן
ועגבניות צלויות

₪ 82

חזה עוף צ'ימיצ'ורי

₪ 59

מנת בריאות חמה

₪ 52

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

SIDE DISHES

KIDS

מיועד לילדים עד גיל 10
ארוחות הילדים מוגשות עם צ’יפס,
כוס שתייה ,גלידה והפתעה

עדשים שחורות ,קינואה ,ברוקולי ,קוביות בטטה ,שעועית ירוקה ,גזר ,חמוציות ,נענע,
פטרוזיליה ,בצל ירוק ,אגוזי מלך ,טחינה גולמית וסילאן במיץ לימון ושמן זית כתית מעולה

פרגית צ'יפוטלה
נתחי פרגית בגריל במרינדה של צ’יפוטלה .מוגש עם תוספת לבחירה

₪ 68

עוף וירקות על הפלנצ'ה
חזה עוף צרוב ,שעועית ירוקה ,פלפלים ,בצל וברוקולי ברוטב סויה ופלפלים.
מוגש במחבת לוהטת עם תוספת לבחירה

₪ 59

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

₪ 56

סלט קיסר

₪ 46

לבבות חסה פריכה ,קרוטונים ,בצל סגול ,פרמז’ן ורוטב קיסר (תוספת עוף )₪ 10
סלט עוף מקסיקני

טורטייה עוף
₪ 59
טורטייה מגולגלת עם רצועות עוף ,גוואקמולי ,בצל ופלפלים צרובים .מוגש עם תוספת לבחירה

₪ 56

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

חברי  BBB CLUBנהנים מ 10%-הנחה בכפוף לתקנון

*9022

המבורגר  /שניצלונים  /חזה עוף
₪ 47

משקאות
גזוז

DRINKS

בירות
₪9

COLD

כוס תפוזים  /לימונדה  /אשכולית אדומה

₪ 12

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

₪ 13

פריגת ענבים  /אשכוליות  330מ״ל

₪ 10

משקאות גרוסים במגוון טעמים

₪ 19

קינלי סודה

₪ 10

פיוז TEA

₪ 14

נביעות מים מינרלים

₪ 12

נביעות  +בטעמים עדינים

₪ 13

ֵ Ferrarelleפ ָר ֵל ֶלה
מים מינרלים מוגזים טבעי  330מ"ל

₪14

סיידר תפוחים

₪ 13

 Fever Treeמי טוניק  /ג’ינג’ר אייל

₪ 11

מאלטי

₪ 15

משקה אנרגיה

₪ 14

בקבוק
לף בראון /בלונד

BEERS
מהחבית

₪ 28

הוגרדן

₪ 31

 Draughtגינס (פחית)

₪ 32

קרלסברג

טובורג

סטלה ארטואה

₪ 26

 Somersbyסיידר תפוחים

₪ 24

סטלה ארטואה

קורונה

₪ 29

קוקטיילים

ויינשטפן

תה

₪9

אספרסו

₪9

Passion Apple kick

HOT

קפה שחור
הפוך

₪ 12/14

סיידר חם  /תוספת יין

₪ 14/19

₪ 28/32

₪ 36

וודקה סמירנוף ,מונין תות ,מונין מוחיטו ,נענע ולימון טרי

ג'ין גורדונס ,אפרול ,קירסאו ומונין גרנדין

₪9

₪ 28/32

COCKTAILS

Cherry Bomb

אספרסו כפול

₪ 24/29

 4.5%אלכוהול

Strawberry Sour

₪ 12

₪ 24/29

₪ 36

₪ 36

רום פמפרו ,מחית פסיפלורה ,מונין וניל ,תפוחים ומיץ לימון

Captain B

₪ 36

רום קפטן מורגן ספייס ,מונין ליצ'י ,מונין שקדים ,מיץ לימון ומיץ אננס

Rich Peach
ג'ין גורדונס ,מחית אפרסק ,מיץ תפוזים ומיץ לימון

נתניה |  Mהדרך | הרצליה | פתח תקווה | קריון | נהריה | אשדוד | רמת ישי | רחובות | צמח | הוד השרון
ראשון לציון | עפולה | יקנעם | ת"א  -הארבעה ,רמת החי"ל ,יגאל אלון | כרמיאל | חיפה | באר שבע | רעננה
ראש פינה | ירכא  | BBB KIDS -קריית גת (כשר) | קרית חיים | נצרת עילית | ירושלים (כשר) | בקרוב :עין שמר ,אשקלון

₪ 36

