תפריט
עשרה דברים שצריך לדעת על אלי פלדמן:

.1
 .2הוא מומחה לבשר ש
מנתחים משובחים במיוחד.
ים שלו הוא מכין בעבודת יד
 .3את ההמבורגר
מאוד אוהב להאכיל אנשים.
 .4הוא
 .5אפילו אם הם צמחונייים.
יבה"" ,שפוך" וצ'יפס מיוחד.
ות מדליקות כמו "קציצה בת
 .6יש לו מנ
ציצה עגלגלה זה הבייבי שלו.
 .7ק
לה את דרכה בעגלה נגררת.
 .8המסעדה התחי
ורגר שלו הכי טעים בישראל.
אנשים אומרים לו שההמב
רק בגלל איכות ההמבורגר.
 .9הרבה
משוכנע שאומרים לו את זה
בה ושני מטר רוחב ,ובכל זאת
 .10האיש שני מטר גו
האיש ד

ור שלישי למשפחת קצבים.

חי ,נושם ובעיקר אוכל אותו.

התחלות קלות
לתחושת הביחד ,אחדות העם וסתם שיהיה מגוון,
מומלץ להזמין כמה מנות למרכז השולחן ולחלוק.
חריף לחימום
פלפל חריף מטוגן ,סחוג ,טחינה פיקנטית מטבל שמן
זית וצ'ילי ,בליווי לחם טרי פרוס
תוספת מאזט ,תוספת לחם פרוס.

הר של כנפיים

שהספתח
ל אלי

צרובות בשמן עמוק ,עטופות ברוטב
אסיאתי ביתי .אוכלים בידיים ,והמהדרין
משמיעים קולות

מנות עיקריות
מוקפץ בקערה
רצועות בקר או עוף מוקפצות עם ירקות ברוטב שזיפים ,צ'ילי ושמן
שומשום .מוגש על סלט או על אורז בסמטי.........עוף  /סינטה

שפוך
בשר בקר קצוץ ,צרוב על פלנצ'ה לוהטת עם בצל
ועגבנייה ברוטב שזיפים וצ'ילי מתקתק מוגש
בשני חצאי ג'בטה

ההלמהיט של
בינים

חצי שפוך
אותו דבר ,עם חצי ג'בטה

חזה עוף בצלחת

סלט ירקות ישראלי
עגבנייה ,מלפפון ירוק ,בצל ,שמן זית ולימון טרי

צ'יפס הולנדי

חזה עוף על הגריל בתיבול עדין ,מוגש עם טחינת אל ארז
בתוספת אורז וסלט אישי

חזה עוף קייג'ין

קערת הציפס המפורסמת שלנו בליווי רטבים

נתחי חזה עוף במרינדת קייג'ין ,מוגש בלחמניית המבורגר עם
חסה ,עגבנייה ,בצל ומלפפון חמוץ .מוגש עם תוספת צ'יפס

טבעות בצל
טבעות בצל (אמיתי ,כן?) פריכות

מוקפץ בג'בטה

קרפצ'יו בקר

רצועות עוף או סינטה מוקפצים עם ירקות ברוטב שזיפים ,צ'ילי
ושמן שומשום ,מוגש בג'בטה..........עוף  /סינטה

פרוסות דקיקות של סינטה בזילוף שמן זית ,בלסמי
ולימון טרי .בליווי סלט עלים

קציצה בתיבה

ה של אירינה

ההמלצ

המבורגרים
המתכון הסודי של אלי כבר  15שנה ,שהפך את
הקציצה לכוכבת הגליל ואחת הטובות בארץ.
ההמבורגר שלנו מגיע בשלושה משקלים,
בלחמנייה עם חסה ,עגבנייה ,בצל ומלפפון חמוץ.
מוגש עם צ'יפס ורטבים.

חצי אלי
אלי  220גרם
ממש רעב  320גרם
 160גרם

הקיר
אנחנוותממסדברים,
מיקים

תוספות מעל הקציצה
בצל מטוגן ,ביצה עין ,גוואקמולי ,טבעות בצל,
חציל ,צ'יפוטלה ,פטריות פורטבלו,
קונפי שום ,צ'ילי אננס ,ריבת בצל

ג'בטה מלאה בבשר קצוץ מתובל בחמישה תבלינים
וירקות ,אפויה בתנור עם טחינה מלמעלה.
מוגש עם סלט אישי

צמחוני
קציצה בתיבה
קציצות פלאפל וטחינה על מצע של עגבנייה ,פטריות ,בצל וחציל
צרובים על הפלנצ'ה בתוך ג'בטה בתנור .מוגש עם סלט אישי

אומלט ספרדי
אומלט תפוחי אדמה ,שום ,בצל ,עגבנייה ופטריות .מוגש בלחמניית
המבורגר עם סלט אישי בצד

סטייק פורטבלו
פטריית פורטבלו ענקית במישרה שמן זית ,חרדל ועשבי תיבול,
צרובה על הפלאנצ'ה ,מוגשת בלחמניית המבורגר
עם חסה ,מלפפון חמוץ ,בצל וצ'יפס

גם קרניבורים
מתפעלים

ללא גלוטן
את רוב המנות ניתן להזמין ללא גלוטן
חשוב לדעת:
המטבח לא נקי מגלוטן

התקשורת
משבחת

מה יש לשתות?
גזוז של פעם
מוגזים
לא מוגזים

הכול!

מים מינרלים  /סודה
בירה מחבית
מיוחדים (לשאול בבקשה)

