סנדוויצ’ים בשרים אמריקאים

כל הסדוויצים עשויים מלחמים טריים שנאפים במקום
ומכילים רוטב איולי ,עגבנייה ,חסה ,מלפפון ובצל.

סנדוויצ’ים
סנדוויץ’ קורנביף (הוט פסטרמי 200-גר’ חזה בקר מעושן)
סנדוויץ’ קורנביף  -ניו יורק (הוט פסטרמי 300-גר חזה בקר מעושן)
סנדוויץ’ סינטה
סנדוויץ’ חזה עוף
נקניקיה אירית בלחמנייה (בשר עגל עם כרוב ובצל מטוגן)

₪ 49
₪ 69
₪ 54
₪ 44
₪ 30

המבורגרים
המבורגר דלישס ( 220גר’ בשר בקר משובח)
המבורגר ספיישל – שילוב מנצח של המבורגר עם קורנביף
המבורגר כפול ( 440גר’ בשר בקר משובח)
תוספות אפשריות:
בצל מטוגן  /ביצה  /פטריות
ממרח פיטריות כמהין

₪5
₪ 12

תוספות בצד:
תפו”א מעושנים בתנור
אספרגוס/שעועית/ברוקולי על הפלנצ’ה

₪ 12
₪ 18

שתיה
“גזוז של פעם”  -מישמש  /אננס  /פטל  /ענבים /לימון/תפוח
בירה גולדסטאר מחבית
כוס יין  /צ’ייסר ערק
בקניית ארוחה כוס יין  /צ’ייסר  /בירה 1/3

₪ 42
₪ 54
₪ 64

₪7
₪ 24 / ₪ 18
₪ 15
₪ 10

ארוחות
סנדוויץ’ קורנביף  +תפו”א  +גזוז
סנדוויץ’ סינטה  +תפו”א  +גזוז
המבורגר דלישס  +תפו”א  +גזוז
המבורגר כפול  +תפו”א  +גזוז
המבורגר ספיישל  +תפו”א  +גזוז
נקניקיה אירית  +תפו”א  +גזוז
חזה עוף  +תפו”א  +גזוז

₪ 55
₪ 60
₪ 54
₪ 75
₪ 65
₪ 39
₪ 50

תוספת ל 1/3 -בירה במקום גזוז

₪ 10

כל הארוחות יכולות להגיע גם בצלחת

American Sandwich Bar

Sandwiches:

All sandwiches are made from fresh bread
contain aioli, lettuce, tomato, cucumber and onion.

Corned beef sandwich (Hot Pastrami - 200 gr smoked brisket)

49 nis

New Yorker Corned beef sandwich (Hot Pastrami - 300 gr smoked brisket)

69 nis

Sirloin sandwich

54 nis

Chicken breast sandwich

44 nis

Irish hot dog

30 nis

Hamburgers:
Delicious Hamburger (220 gr)

42 nis

Hamburger Special combination of hamburger and Corned beef

54 nis

Double Hamburger (440 gr)
Extras:
Fried Onion / Egg / Mushrooms;
Creamed Truffles

64 nis
5 nis
12 nis

Side Dishes:
Oven smoked Potatoes

12 nis

Griddle cooked Asparagus / Beans / Broccoli

18 nis

Drinks:
Fruit sodas: Apricot, Pineapple, Raspberry, Grape, Lemon, Apple
Goldstar Draft Beer:

7 nis
18–24 nis

Glass of wine / Arak

15 nis

Glass of wine / Arak / 1/3 beer (Purchase of a meal)

10 nis

Meals

All meals could be served on plate

Corned beef sandwich + Potatoes + Soda

55 nis

Sirloin sandwich + potatoes + soda

60 nis

Hamburger Delishes+ potatoes + soda

54 nis

Double Hamburger + potatoes + soda

75 nis

Hamburger special + potatos +soda

65 nis

Irish hot dog + potatoes + soda

39 nis

Chicken breast + potatoes + soda

50 nis

Soda may be exchanged for 1/3 beer for an extra

10 nis

