
 עיקריות
 Black Burger 220g 

SeNSaTIONal Burger
 כנפיים לוהטות
חזה עוף שלם

BANGKOK
סלט עוף ושקדים

סלט ירקות
כריך אנטריקוט

כריך אסאדו מעושן

 ימים א׳- ה׳  -17:00 12:00
לא כולל חגים וחול המועד
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 עסקית 59 כוללת עיקרית, תוספת בצד ושתייה קלה
 עיסקית 75/89 כוללת מנה ראשונה, עיקרית, תוספת בצד ושתייה קלה

 בתוספת 10 ₪ ניתן להחליף שתייה קלה / חמה ב- כוס יין הבית | יין מבעבע | 1/3 בירה מהחבית 
אפרול שפריץ | קמפרי טוניק או 1/2 בירה מהחבית בתוספת 15 ₪

** בסניפים בהם קרלסברג מהחבית אינה מוגשת, תוגש טובורג 250 מ״ל
* ניתן להחליף שתייה קלה בקרלסברג 250 מ״ל / קרלסברג 0.0% מבקבוק

 מנה ראשונה
 לבחירה מכל המנות
הראשונות בתפריט

 עיקריות
 Black Burger 330g 

 אנטריקוט בורגר 
טלה בורגר

 בואנוס איירס בורגר
פרגית בגריל

 מנה ראשונה
 סלט ירקות קצוץ

סלט ירוק
 סלט כרוב

 לחם הבית
כנפיים לוהטות

HOME MADE שני כיסוני תרד
HOME MADE שני כיסוני בשר

 עיקריות
 Black Burger 160g 

שניצל בורגר
 שניצל 

 המבורגר פטריות ותרד
סופר קריספי בצלחת

סלט לבבות חסה
נקניקיית עגל נהדרת

אספרסו / תה 6 ₪ | אספרסו כפול 8 ₪ | קפוצ׳ינו 10 ₪
שתיה חמה  

משהו טוב מעל העסקיות
ביצת עין | ערימת בצל מטוגן - ₪6

 פטריות שמפיניון ופורטובלו | פלפל, שום ושקדים - ₪8 
שום אפוי | אננס בצ׳ילי - ₪8

אש ועשן - ₪10 | מעדן אווז פריך - ₪12

 באותן השעות ניתן להזמין מנות מהתפריט הרגיל בהנחה של 10%
 כל המנות )פרט לסלטים ו-BaNgkOk( מוגשות עם תוספת צ׳יפס / אורז לבן /

סלט ירקות קצוץ / סלט כרוב אדום / פירה תפו״א | תוספת בצד הום פרייז בתוספת 2 ₪
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← מנה ראשונה אחת לבחירה
← 2 מנות עיקריות לבחירה
← מנת קינוח אחת לבחירה

*להזמנה מהתפריט, למעט Black BuRgER 330 ג׳, T-REX ו-MIX בורגר


