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האיש

דור שלישי למשפחת קצבים.

הוא מומחה לבשר,

חי ,נושם ובעיקר אוכל אותו.

תחים משובחים במיוחד ועל

ציצה מכינים בעבודת יד ,מנ

את ההמבורגרים בק
הוא

מאוד אוהב להאכיל אנשים.

אפילו אם הם צמחונייים.

יבה"" ,שפוך" וצ'יפס מיוחד.

ות מדליקות כמו "קציצה בת

יש לו מנ

זוז בטעמים ומשקה שקדים.

יפוס נוסטלגי ,אז יש לו גם ג

הוא קצת ט

לה את דרכה בעגלה נגררת.

קציצה עגלגלה התחי

בורגר שלו הכי טעים בישראל.

בה אנשים אומרים לו שההמ

הר

האיש שני מטר

גובה ושני מטר רוחב ,ובכל ז

את משוכנע שאומרים לו את

פי מתכון מיוחד שפיתח אלי.

עג
הב לגלה
ניתן יתה
המבו לרכוש
קפו רגרים
אים!
זה רק בגלל איכות הקציצה.
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לעוף על כנפים 35
סלט ישראלי גדול 29

הספתח

של אלי

צ'יפס הולנדי 34/19

צ'יפס בטטה 29
לחם ומטבלים 19

התסכנת
מ
שכרות
ק ה

כרובית פריכה 29

טבעות בצל 28/16

הולכים ביחד
המבורגר  220גר' ,חסה ,עגבניות ,מלפפון חמוץ ובצל ,עם עוד תוספות
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שמרנים

הטוב ,הרע והמכוער
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סדאם
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ביצה קשה ,חציל קלוי ,טחינה ,לימון כבוש ,בצל
ירוק וחמוצים (מוגש ללא חסה ועגבניות) 67

גוואקמולי וביצת עין 65

עף על
אלי וולך הזאת
המנה

רבנו
'בייקון' הודו צרוב על הפלאנצ'ה וביצת עין 69

מ(סתבר שיש להם
מנה) פצצה!

החטא הקדמון
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וגבינה טבעונית 72
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שום קונפי ,אננס מקורמל בצ'ילי מתוק 67
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אליעזר ( 440גר' ,מומלץ למיטיבי לסת)
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חזה עוף קייג'ין
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ואבקת סוכר מעל 32

 3כדורי גלידה בטעמים 15

לקינוחים יש
קיבה נפרדת!

לשתות
מוגזים

מיוחדים

קולה  /קולה זירו  /ספרייט /
ספרייט זירו  /פאנטה 11
מאלטי 12

לימונענע גרוס 20
רוזטה גרוס – משקה שקדים 20

זהי

רות – נגמר בשלוק

מוגז מהברז
סודה 7
גזוז בטעם של פעם – ענבים  /פטל /
משמש  /דובדבן  /תפוח  /אננס 7

קנקן מוגז
סודה 20
גזוז בטעם של פעם – ענבים  /פטל /
משמש  /דובדבן  /תפוח  /אננס 20

קנקן לימונדה 28

בירה בקציצה
בקבוק ארדינגר  /בקס  /עלמה  /דאורה דם
(ללא גלוטן) 15
מלכה בחבית חצי  /שליש 26 / 30
בירצ'וק 13

חם
לא מוגזים
פריגת ענבים  /תפוזים  /אשכוליות /
תפוחים  /לימונענע  /תות-בננה 10
מים בטעם ענבים  /תפוח  /אפרסק 10
מים מינרליים 8

אספרסו קצר 6
אספרסו ארוך 8
אספרסו כפול 8
תה נענע 8

עג
הב לגלה
ניתן יתה
המבו לרכוש
קפו רגרים
אים!

