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הקציצה

ור

ח

וגגים

עש

בת

תפריט
עשרה דברים שצריך לדעת על אלי פלדמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

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.

מנות פתיחה
לעוף על כנפים 35
סלט ישראלי גדול 29

הספתח

של אלי

צ'יפס בטטה 29
לחם ומטבלים 19

צ'יפס הולנדי 34/19

כרובית פריכה 29

טבעות בצל 28/16

אמפנדס 27

התסכנת
מ
שכרות
ק ה

שעועית מוקפצת 15

הולכים ביחד
המבורגר  220גר' ,חסה ,עגבניות ,מלפפון חמוץ ובצל ,עם עוד תוספות
בשילובים מיוחדים לאנשים לא שגרתיים .מוגש עם צ'יפס קלאסי

שמרנים

טיחואני

בצל מטוגן ופטריות צרובות על הפלאנצ'ה 65

גוואקמולי וביצת עין 65

רבנו
באפי ציידת הערפדים

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

שום קונפי ,אננס מקורמל בצ'ילי מתוק 67

החטא הקדמון
'בייקון' הודו צרוב על הפלאנצ'ה
וגבינה טבעונית 72

הטוב ,הרע והמכוער
חמאת בוטנים וחלפיניו 65

עף על
אלי וולך הזאת
המנה

המבורגרים
המתכון הסודי של אלי כבר  15שנה ,שהפך את הקציצה לכוכבת הגליל ואחת הטובות בארץ .ההמבורגר שלנו
מגיע במבחר משקלים ,בלחמנייה עם חסה ,עגבנייה ,בצל ומלפפון חמוץ .מוגש עם צ'יפס ורטבים .את הצ'יפס
אפשר לשדרג לצ'יפס הולנדי ,טבעות בצל ,סלט או אורז ( 3שקלים); וגם לצ'יפס בטטה ( 8שקלים).
חצי אלי ( 160גר') 46
אלי ( 220גר') 56
ממש רעב ( 320גר') 66
אליעזר ( 440גר' ,מומלץ למיטיבי לסת)

82

תוספות מעל ההמבורגר:
בצל מטוגן 5
ביצת עין  /גוואקמולי  /טבעות בצל  /ריבת בצל /
חמאת בוטנים  /צ'יפוטלה  /פטריות  /קונפי שום /
חלפיניו  /פלפל ירוק מטוגן  /לימון כבוש 6
צ'ילי אננס 8
בייקון הודו  /גבינה טבעונית  /מרגז 10

שפוך

עיקריות

ה
המלבהייט של
נים

חזה עוף בצלחת

בשר בקר קצוץ ,צרוב על פלנצ'ה לוהטת עם בצל
ועגבנייה ברוטב שזיפים וצ'ילי מתקתק מוגש
בשני חצאי ג'בטה 49

מנת בריאות

חזה עוף על הפלאנצ'ה בתיבול עדין ,מוגש עם
טחינה בתוספת אורז וסלט אישי 54

קציצה בתיבה
לקחנו כיכר לחם .מילאנו בבשר קצוץ בתיבול גלילי,
עגבניות ,בצל ושיני שום קונפי צרובים ,הוספנו טחינה
משובחת מעל ,ואפינו בתנור בחום גבוה .מוגש עם
סלט אישי 59

		
חצי שפוך
אותו דבר ,עם חצי ג'בטה 28

חזה עוף קייג'ין
נתחי חזה עוף בתיבול קייג'ין ,מוגש בלחמניית
המבורגר עם חסה ,עגבנייה ,בצל ומלפפון חמוץ.
תוספת צ'יפס (שאפשר לשדרג לצ'יפס הולנדי,
טבעות בצל ,סלט או אורז ב 3-שקלים;
וגם לצ'יפס בטטה ב 8-שקלים) 46

חביבת התקשורת
שניצל עוף
חזה עוף דק דק ,בציפוי פריך .מגיע עם צ'יפס
או אורז ,ואפשר גם פירה בתוספת תשלום 56

מוקפץ בקערה
רצועות עוף או בקר מוקפצות עם ירקות ברוטב
תאילנדי ,צ'ילי ושמן שומשום .מגיע על נודלס או
אורז או סלט 54/49

"דונם" שניצל
הסלט של רשף

מוקפץ בג'בטה
רצועות עוף או בקר מוקפצים עם ירקות
ברוטב שזיפים ,צ'ילי ושמן שומשום,
מוגש בג'בטה 49/46

סלט טרי גדול של חסה ,עגבניה ,מלפפון עם
נתחי חזה צרובים על הפלאנצ'ה
ברוטב וינגרט אסיאתי 47

צמחוני
המבורגר פטריות
מוגש "כמו המבורגר״ ,בליווי
כל התוספות 54

מנות ילדים
גם
ק
ר
נ
י
ב
ו
מתפעלי רים
ם

מוקפץ צמחוני
מבחר ירקות ופטריות טריות מוקפצים בווק
בליווי רוטב תאילנדי ,צ'ילי מתוק ושמן שומשום.
מגיע על נודלס או אורז או סלט 49

שניצל עוף
מוגש עם צ'יפס/אורז 39

נקניקיות
מוגש עם צ'יפס/אורז 39

שפוך צמחוני
קצוץ צמחוני של טבעול צרוב על פלנצ'ה
לוהטת עם בצל ועגבנייה ברוטב שזיפים וצ'ילי
מתקתק ,מוגש בשני חצאי ג'בטה 52

חצי שפוך צמחוני

29

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

אפש
לפירהרבלתושדרגל
 3שקלי ספת
ם

קינוחים
סושי קוקוס

וולקנו (סופלה)

מעטפת של טראפלס שוקולד במילוי קרם
קוקוס עטוף בקוקוס קלוי ,עם פרורי קרמבל
ורוטב קרמל מלוח 32

סופלה שוקולד חם במילוי שוקולד לבן.
מוגש עם כדור גלידה בטעם וניל
ואבקת סוכר מעל 32

סושי בננה

גלידה לילדים

מעטפת של בצק טופי במילו קרם
בננה ייחודי ,עטוף בפרורי קרמבל
ביתי ורוטב קרמל מלוח 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!

