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₪ 59 כנפי עוף ברוטב צ׳ילי מתוק

₪ 69 פיש 'N' ציפס
דג קוד מטוגן בבלילה פריכה, עם צ’יפס

ורוטב טרטר

₪ 69 דורום אנטריקוט
פיתה דרוזית, אנטריקוט קצוץ על הפלנצ׳ה עם 
הרבה בצל, עגבניות, עם טחינה וירקות טריים. 

מוגש עם צ׳יפס

₪ 63 CRISPY CHICKEN
חזה עוף אקסטרא קראנצ'י בלחמניית 

המבורגר, ירקות טריים ורוטב ספייסי מיונז

 ₪ 59 שניצלוני פילה עוף פריכים

₪ 119 ספריבס מעושן
צלעות עגל בבישול ארוך ארוך בתנור עם 

הרוטב המיוחד שלנו. מוגש עם צ׳יפס

₪ 69 סטייק פרגית
 פרגית במרינדת צ׳ילי על הגריל, מוגש לצד

סלט ירוק

₪ 69 נקניקיות עגל
נקניקיות עגל שמנמנות מוגשות עם הום פרייז 

וכרוב כבוש

₪ 59 עראיס
בשר טלה ובקר טחון עם הרבה בצל, פטרוזיליה

ובהרט, הכל בתוך פיתה בשרנית וחמה על
הגריל. מוגש עם חמוצים וטחינת אל ארז

HAMBURGERS

* ניתן לקבל את מנת ההמבורגר בלחמניה מחיטה מלאה או ללא גלוטן

₪ 57 המבורגר
אקסטרה קציצה בתוספת 20 ש״ח

₪ 65 המבורגר אנטריקוט

₪ 67 BIG BURGERמלקרניבורים אמיתיים 

₪ 85 CRISPY CHEESBURGER
המבורגר ומעל גבינת מוצרלה אקסטרא קראנצ'ית 

ורוטב טרטר, מוגש עם צ'יפס

₪ 51 VEGGIE BURGER
עסיסי וטעים, מפורטבלו ושמפיניון עם תרד ושקדים

₪ 59 אונטריב מפורק
בשר בקר בבישול ארוך ברוט טריאקי, רוטב איולי 

פיקנטי, חסה, מלפפון חמוץ ובצל קריספי מוגש 
בלחמניית המבורגר

₪ 89 ROYAL BURGER
המבורגר ומעל צלעות עגל מעושנות

מוגש עם צ׳יפס

₪ 17 תוספת סלט ירוק
₪ 17 תוספת צ'יפס
₪ 19 תוספת הום פרייז
₪ 19 תוספת צ׳יפס בטטה

בצל מטוגן / ביצת עין - 8 ₪ | פטריות - 9 ₪
חלפיניו - 10 ₪ | צ׳דר / מוצרלה - 12 ₪

מעדן אווז - 13 ₪

תוספת שחיתות:
מעדן אווז, צ'דר וביצת עין במחיר מיוחד 25 ₪

כבד אווז 29 ₪

ההמבורגרים שלנו הם 100% בשר בקר ישראלי טרי 
הנטחן במקום!

₪ 149 קומבו דלוקס
מגש מושחת ביותר עם ספריבס, בשר אונטריב 

מפורק עם בצל קריספי וביצת עין, נקניקיית 
עגל עסיסית, סלט קולסלו הום מייד בצל 
וחלפיניו כבושים, פרוסות לחם קלויות על 

הגריל וצ'יפס

₪ 149 קומבו ספיישל
 4 מיני המבורגרים, שניצלונים, צ׳יפס

וטבעות בצל

COMBO
Temple SALADS

סלט יווני                                       59 ₪
מלפפונים, עגבניות שרי, בצל סגול, זיתי

קלמטה, קוביות גבינה בולגרית, 
ברוטב שמן זית ולימון

סלט קיסר עוף                           59 ₪
רצועות חזה עוף על הגריל, לבבות חסה, 

ארוגולה,גבינת פרמז׳ן, מלפפונים, בצל סגול, 
עגבניות שרי ברוטב קיסר קלאסי

חציל קלוי עם טחינה 	 
כנפיים	 
שיפוד צ'יקן טיקה על נאן	 
נקניקיית עגל	 
פאניפורי במילוי בשר 	 

קצוץ פיקנטי
זיתים	 
שניצלונים	 

עראיס	 
ארטישוק בגריל	 
ארטישוק יהודי	 
טבעות בצל	 
כרובית מטוגנת	 
אדממה	 
לחם נאן חם וטעים	 
אבטיח בולגרית )בעונה(	 

3 קטנות 
ב-59 ₪

5 קטנות 
ב-79 ₪

קטנות

Starters
TO GET STARTED WITH

Main
Course

תוספות על ההמבורגר

₪ 29 צ'יפס / צ'יפס חריף
₪ 39 הום פרייז
₪ 39 צ’יפס בטטה

שדרגו עם בולגרית מגורדת/צ'דר מותכת ב-12 ש"ח

₪ 35 אדממה סויה ירוקה ומלח גס
₪ 35 פלטת ירקות מוגש עם ווינגרט/טחינה
₪ 49 טורטיה אנטריקוט בטחינה

אנטריקוט קצוץ על הפלנצ׳ה עם הרבה בצל 
ועגבניות, טחינה וסלסת עגבניות

₪ 49 צ׳יז נאצ'וס
נאצ'וס חמים המוגשים עם גבינת צ'דר מותכת, 

חלפיניו כבוש וסלסת עגבניות חריפה

₪ 39 טבעות בצל
₪ 39  ארטישוק יהודי

ארטישוק מטוגן פריך ופלח לימון
₪ 35  ארטישוק בגריל

על הפלנצ'ה עם שמן זית, לימון ופלפל
₪ 19 לחם נפלא

פרנה מרוקאית חמה מוגשת עם מטבלים
₪ 39  מיקס צ'יפס

מיקס טעים וממכר של צ'יפס וצ'יפס בטטה
₪ 39 כרובית מטוגנת

מוגשת עם רוטב צ׳ילי
₪ 39  חציל בגריל עם טחינה

 חציל באלאדי על הגריל עם טחינה ובצל ירוק.
מוגש עם לחם

₪ 59 קרפצ׳יו סינטה צרובה
פרוסות דקיקות של סינטה צרובה, קונפי שום, בלסמי 

מצומצם, פרמז׳ן וארוגולה. מוגש לצד לחם קלוי
₪ 39 שיפודי צ'יקן טיקה מוגש על נאן
₪ 35 פאניפורי במילוי בשר קצוץ פיקנטי
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