
 קריספי צ'יקן | 74
פרגית בציפוי אקסטרא פריך בלחמניה עם 

קולסלאו אסייתי
 כריך קורנביף | 72

בשר קורנביף מעושן, בצל מקורמל
וירקות טריים

 שניצל טרומן ענק | 68
220 גר' חזה עוף דק דק מצופה בפירורי לחם 

עם איולי חרדל ותוספת לבחירה
 סינטה | 122

מיושנת 3 שבועות על הר צ'יפס עם קונפי 
שום וצ'ימצ'ורי

Starters

טבעוני

burgers

300 ג' | 75 220 ג' | 68
classic

 Beyond Meat  המבורגר
קציצה על בסיס חלבון אפונה

ריינבו סלק
קציצה על בסיס סלק 

ריינבו פטריות
קציצה על בסיס פטריות

סנסשיונל  
קציצה על בסיס חלבון אפונה

רידיפיין מיט | 6+
סטארט אפ ישראלי להמבורגר 

הצמחוני המשולם

vegan   | 68

צ'יפס | 15
פירה | 15

סלט הבית | 15
מיקס צ'יפס בטטה | 6+ / 21

פוטטוס | 6+ / 21
 צ'יפס פרמז'ן  | 6+ / 21

וופל צ'יפס צ'ימיצ'ורי | 7+ / 22
צ'יפס רוטב גבינות | 10+ / 25

sides

 פרעצל | 22
עם רוטב גבינות חם

 סלט קליפורניה | 42
נבטים סיניים, כרוב סגול ולבן, גזר, בצל ירוק, צנונית, בזיליקום, 

בוטנים ושומשום ברוטב ג'ינג'ר אסיאתי ממכר
 טבעות בצל | 41

מגדל טבעות בצל לצד איולי שום ואיולי צ'יפוטלה

 כנפיים | 38
 18 חצאי כנפי עוף ברוטב לבחירה: צ'ילי | ברביקיו |

חמאת בוטנים
נאגטס עוף | 45

נתחי עוף מצופים לצד רטבים מהחלל
סלט קיסר | 44

חסה אמריקאית, בצל סגול, קרוטונים, ארטישוק ורוטב קיסר 
)ניתן להוסיף עוף 16+(

not burgers

waffle | 47 
 וופל אוראו עם שוקולד לבן, שברי אוראו ופופקורן טרומן

 וופל שוקולד שוקולד עם שוקולד חלב ופיצפוצי שוקולד של פיות
 וופל כנאפה עם קדאיף פיסטוקים ומי ורדים

וופל נוגט עם רוטב שוקולד אגוזי לוז ובייגלה מלוח

בצל מקורמל | 7
 פטריות צלויות | 7

 גבינת צ'דר | 8
 גבינת אמנטל | 9

Cheese Ball
 חלפיניו | 6

 גבינת "צ'דר" | 9
ביצת עין | 8

 רצועות בייקון | 17
 גלגל גבינת בושה | 16

 רוטב גבינות | 10
 ריבת בצל  | 8
שום קונפי | 8
אננס צ'ילי | 9

12 | 

toppings

 דה פראנס | 86
220 ג' עם גלגל גבינת בושה צרפתית וריבת בצל

 עם יין אדום
 דל ריי | 83

 220 ג' עם צ'ילי קון קרנה, כוסברה ופלפל חלפיניו כבוש
 טקסס ריינג'ר | 89

220 ג' עם קורנביף בכבישה ביתית, שום קונפי
 וצ'ימיצ'ורי עשבים

SUPER TRUMAN 
220 ג' עם שפונדרה בבישול ארוך, גבינת אמנטל,

אננס ובוטנים
YOLO 

220 ג' עם בייקון, גבינת צ'דר וביצת עין
 האקונה מטטה | 82

220 ג' עם גבינת אמנטל, פטריות שמפניון, קריספי שאלוט 
ואיולי שום קונפי

 סליידר | 86
330 ג' עם גבינת צ'דר בתוך הקציצה וריבת בייקון מעל

 כבד אווז וריבת בצל | 112
220 ג' עם כבד אווז וריבת בצל ביתית

 דאבל צ'יזבורגר | 92 
440 ג' עם גבינת צ'דר ואמנטל מעל

89 | 

92 | 

קינוח טבעוני
מגלקסיה אחרת


