תפריט המשלוחים של

ראשונות
לחם הבית

לחם חם וטוב ,אפשר גם מחיטה מלאה

כיסוני תפו"א קטנים ופריכים

33

המבורגר הדגל שלנו .תערובת בשר בקר ישראלי ,עסיסי ומשובח
הנעשה עפ"י מתכון ייחודי של השף צחי בוקששתר

כנפי עוף עסיסיות בציפוי חריף /ברביקיו

35

 330 / 220 / 160גרם

טבעות בצל
מוגשת עם רוטב צ'ילי מתוק

מתעצלים
לבשל?

BLACK BURGER

כנפיים לוהטות

18

כנפיים לוהטות
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המבורגרים

עיקריות

אדממה

סויה ירוקה עם מלח גס

צ'יפס בטטה
מוגש עם שני רטבים

חצילים בגריל

עם רוטב צ'ילי וטחינה

כנפי עוף עסיסיות בציפוי חריף  /ברביקיו

כבד עוף

63 / 55 / 51

שתייה קלה

49

39

המבורגר פטריות ותרד

49

תוספות

קוקה קולה  /פנטה  /ספרייט

39

בריוש בורגר

35

המבורגר טבעוני על בסיס עדשים מונבטות
עם בצל ופטריות מעל .מוגש עם לחמנייה מחיטה מלאה

המבורגר טבעוני ,עסיסי וטעים ,מפורטבלו ושמפיניון עם
תרד ושקדים

61

אנטריקוט בורגר
המבורגר בשר ותרד

59
61

המבורגר טלה
פיקנייה בורגר

59

המבורגר עסיסי מבשר טלה עם טחינה ונגיעה של צ'ילי

סופר סלט

55

65

המבורגר עסיסי וטעים במיוחד .עשוי מנתח הבשר הכי
אהוב בדרום אמריקה ושום קונפי

השלישייה

טעימות של שלושה סוגי המבורגרים:
 ,Black Burgerבשר ותרד והמבורגר טלה

T-REX

סלט קרצ'ופי

ארטישוקים בפלאנצ'ה וקרוטונים ,מלפפונים,
אייסברג ,כרוב אדום ,בצל וגזר כתום עם בוטנים
קצוצים ברוטב נענע וחמאת בוטנים

55

סלט עוף ושקדים

59

המבורגר  450גרם בשר בקר עסיסי מוגש עם תוספת לבחירה

מיני בורגרים

BLACK
BURGER

25

פרגית בגריל

סלט כרוב אדום

המבורגר
טלה

25

המבורגר
בשר ותרד

כרוב סגול ,גזר ,פטרוזיליה ומעט שמן זית
מוקפץ עם רצועות אומלט ובצל ירוק

15

אורז לבן

עם טיפונת שמן זית ,לימון ובצל ירוק

צ'יפס  /צ'יפס חריף  /פירה תפו"א
סלט ירקות קצוץ  /סלט ירוק
שעועית ירוקה עדינה מוקפצת
Home Fries

9
11

17
17
17
17
19

קופנגן אקספרס

69
87

אורז צמחוני

*ניתן לקבל את המנה בלחמנייה
*מטבח  BLACKהינו סביבה המכילה גלוטן ,ולכן,
עלולות להיות שאריות גלוטן כלשהן במנות הנ"ל
מחיטה מלאה או לחמנייה ללא גלוטן

דיאט קוקה קולה  /ספרייט זירו /
קוקה קולה זירו
מיץ תפוחים צלול  /נביעות בטעמים /
פיוז-טי אפרסק  /מיץ ענבים

8
9

* פירה חלבי
מנות אורז לבן מוקפצות בווק עם מעט חביתה וירקות -גזר,
בצל ירוק ,פטריות ורצועות פלפל אדום וצהוב.
ברוטב קוקוס-בזיליקום ,קצת חריף ,עם מעט בוטנים מעל

25

69

15

אורז מלא

המבורגר משילוב מושלם בין אגוזים ותרד לבשר,
קל ומופחת קלוריות

49

שניצל עוף עם פירה תפו״א

פרגית בגריל ברוטב חמאה ופיטריות

 220 Black Burgerגרם בלחמנייה מלכותית על חמאה,
מתוקה ונפלאה במיוחד

כל מנות הסלט מוגשות עם לחם הבית או לחם מחיטה מלאה

עם עלים ירוקים

59

* פירה חלבי

סלטים
איך דבר כל כך בריא ,כל כך טעים?! סלט אורז
מלא ,המון עשבי תיבול ,ומעל פטריות שמפניון
פורטבלו ואנוקי צרובות ,עגבניות שרי ועדשים
מונבטות .רוטב שמן זית לימון

59

נביעות מים מינרלים  /קינלי סודה

35

אין כמו שניצל עוף טרי ,פריך וחם בלחמניית המבורגר

מבין אתכם.

טעים ובריא עם טחינה ושמן זית

שניצל

55

שאל את הנציג הטלפוני

שניצל בורגר
המבורגר עדשים מונבטות

49

המבורגר מאנטריקוט טחון

סלט ירקות

עם בצל מטוגן ,מוגש על פירה תפו״א

קינוחים

עם שעועית ירוקה ויותר ירקות

45

אורז פרגית

59

אני לא מוכן להתקבל לשום מועדון
שמוכן לקבל אחד כמוני.
רק למועדון של BLACK

* ניתן לקבל את המנות עם אורז מלא
*מומלץ עם ביצת עין הפוכה  ₪ 8 -או חזה אווז מעושן פריך ₪ 14 -

*כל משקלי מנות הבשר הם לפני צליה/בישול/טיגון

 50%הנחה על משהו מעל ההמבורגר
בהזמנת המבורגר מתפריט המשלוחים

כריכים
כריך עוף ופטריות

עם שמפניון ופורטובלו וגם בצל ירוק

משהו מעל
55

כריך קורנביף

המון קורנביף חתוך דק דק בלחמנייה נהדרת ,עם
חסה ,מלפפון חמוץ וחרדל דיז'ון בצד
(מוגש בלחמניית המבורגר)

59

מומלץ

חריף

טבעוני

63

המבורגר לילדים עם צ'יפס /
נחשים מעוף עם צ'יפס

ערימת בצל מטוגן

 8חמאת בוטנים
 8שום אפוי בשמן זית
 8אש ועשן

פטריות פורטובלו ושמפיניון

9

ביצת עין הפוכה
מזרק מייפל
פלפל חריף ,שום ושקדים

כריך אנטריקוט

אנטריקוט קצוץ וצרוב בפלאנצ׳ה,
מתובל בעדינות ,בלחם הנהדר שלנו
עם מעט חסה ופרוסות עגבנייה.
המנה האהובה על הצוות שלנו!

ארוחת ילדים

עם קצת מלח גס

חזה אווז ,פלפל חריף,
עגבניות קצוצות

חזה אווז פריך
 10קורנביף

אננס וצ'ילי

 10שחיתות

פלפל חלפיניו

10

ביצת עין הפוכה ,חזה אווז
וערימת בצל

10
10
12
14
14
25

39

עסקית משלוחים

משלוחים *3538 | 03-9552524

מוגש בימים א‘-ה‘ ,17:00-12:00 ,לא כולל חגים וחול המועד
* העסקית כוללת מנה עיקרית ,תוספת בצד ושתייה קלה

מנה עיקרית לבחירה:
 / Black Burger 220 gr.כנפיים לוהטות  /שניצל עיסקי
המבורגר עדשים מונבטות  /המבורגר פטריות ותרד

65

שעות המשלוחים23:00-12:00 :
אזורי חלוקה :מערב ראשון לציון
מינימום הזמנה  | ₪ 70עלות משלוח  | ₪ 10זמן הגעה הינו
עד שעה ללא קשר למיקום המשלוח | המחיר הקובע הינו המחיר
הנקוב בתפריט המסעדה | ייתכנו שינויים במחירים מעת לעת
 :TAKE AWAYניתן להתקשר ,להזמין אוכל ולבוא לקחת

