לראשונה
לעוף על כנפיים 35......................................
חצאי כנפיים ברוטב ברביקיו וצ'ילי מתוק עם נגיעות שום

סלט ישראלי29 . ..........................................
עגבנייה ,מלפפון ,חסה וגזר עם סומק ורוטב ויניגרט קלאסי

צ'יפס הולנדי19...........................................
פלחי תפו"א עבים עם התיבול הסודי או בלי

טבעות בצל 16 . ...........................................
טבעות בצל קריספיות במיוחד ,סכנת התמכרות קשה

צ'יפס בטטה 29...........................................
זיג זג סטייל

קריספי כרובית29.......................................
חביבת הקהל

שעועית בווק29...........................................
מוקפצת בווק עם בצל ופטריות,
מוגש עם שברי בוטנים  /שומשום מלמעלה
*ניתן לקבל ללא בוטנים  /שומשום

ספיישל בורגר
 220גרם של בורגר עסיסי במיוחד עם שילובים לא שגרתיים בכלללל .מוגש עם צ'יפס קלאסי
שר הטבעות 65............................................

טיחואני 65 . .................................................

בצל מטוגן ופטריות צרובות על הפלאנצ'ה

גוואקמולי וביצת עין

באפי 67.......................................................

רבינו69........................................................

שום קונפי ,אננס מקורמל בצ'ילי מתוק

'בייקון' הודו צרוב על הפלאנצ'ה וביצת עין

הטוב ,הרע והמכוער 65...............................
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חמאת בוטנים וחלפיניו

'בייקון' הודו צרוב על הפלאנצ'ה וצ'דר טבעונית

קלאסיים
המתכון הסודי של אלי כבר  15שנה שהפך את ההמבורגר שלו לכוכב הגליל וללא ספק לאחד הטובים
במדינה; מגיע עם צ'יפס מצוין והר של תוספות לבחירה מעל ההמבורגר:
חצי אלי ( 160גר') 46......................................

חזה עוף קייג'ין46........................................

אלי ( 220גר') 56.............................................

חזה עוף עסיסי צרוב על הפלאנצ'ה עם מרינדה של פטרוזיליה,
שמנ"ז ,שום ,מלח וקייג'ין .מוגש בלחמנייה עם תוספת לבחירה

ממש רעב ( 320גר') 66...................................
אליעזר ( 440גר' ,מומלץ למיטיבי לסת) 82..........

סטייק פטריות54.........................................
מיקס פטריות עם עדשים ,מלח ,פלפל ושום כתוש.
מוגש בלחמנייה עם תוספת לבחירה
*מנה צמחונית
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חמאת בוטנים ,צ'יפוטלה ,שום קונפי ,חלפיניו ,פלפל ירוק מטוגן& 6 ....
צ'ילי אננס& 8 ...
בייקון הודו ,צד'ר טבעונית& 10 ....
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שפוך52/29.......................................................

פאד קפאו 56..............................................
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*קיימת אופציה צמחונית

בשר בקר קצוץ מוקפץ עם בצל ,גמבה ,רוטב הויסטיר,
פסטו ביתי ,שברי בוטנים ,כוסברה וביצת עין מלמעלה.
מוגש על אורז
*קיימת אופציה חריפה לאמיצים

קציצה בתיבה59 .........................................
בשר בקר קצוץ מתובל בראס אל חנות' עם בצל,
עגבניות ,שום קונפי וטחינה הנאפים בחום גבוה על ג'בטה
לוהטתתת .מוגש עם סלט אישי

עוף או בקר54/49.........................................?..
נתחי חזה עוף /בשר בקר קצוץ עם ירקות מוקפצים ברוטב
צ'ילי מתוק ורוטב תאילנדי .מוגש על נודלס  /אורז  /ג'בטה
*קיימת אופציה צמחונית

מה הגיע קודם?..
חזה עוף על הפלאנצ'ה54...........................
חזה עוף עסיסי בתיבול קייג'ין ומרינדת הבית,
מוגש על אורז בליווי סלט אישי

דונם שניצל56.............................................
חזה עוף סופר קריספי ,מוגש עם צ'יפס

ילדודס
שניצלונים39...............................................
תוצרת בית ,עם צ'יפס  /אורז

צ'יקן נודלס42.............................................
סלט רשף47................................................
סלט רענן של ירקות ישראליים עם נתחי חזה עוף
על הפלאנצ'ה

נקניקיות39.................................................
עם צ'יפס  /אורז
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קפואים!

על קרח 24/32...................................................
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חפשו אותנו ב-
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