מנגליקה
פותחים ש לחן

עסקית  49ש"ח

מנות ראשונות
למכשר
ה
ד
ר
ין

פתיחה
קרנבל סלטי הבית +לחם הבית )מילוי חופשי (
מנה עיקרית
שיפוד  1לבחירה  :קבב/פרגית/כבד עגל/לבבות עוף/שישליק הודו
מרגז/חזה עוף/כנפיים/ירקות אנטיפסטי
*המרת שיפוד אנטריקוט/סינטה/ליה)שומן כבש( בתוספת של  12ש"ח
תוספת
צ'יפס/אורז/בטטה/סלט ירקות
שתייה  :כוס לימונדה/תפוזים
תוספת כל שיפוד  18 :ש"ח

קרנבל סלטי הבית לחם הבית )מילוי חופשי(
לאדם  26ש"ח
חומוס גרגירים
 17ש"ח
חומוס טחינה
 17ש"ח
חומוס פטריות
 20ש"ח
חציל מנגליקה קלוי על מצע טחינה ,שמן זית ,סלסה עגבניות ושום  21ש"ח
סיגרים ממולאים בבשר  8יח'  -מוגש עם טחינה
 24ש"ח
 35ש"ח
שניצלונים  +צ'יפס
 21ש"ח
מרק היום )בעונה( שאל את המלצר

בשרים בחאן
שיפוד קבב
שיפוד פרגית
שיפוד כבד עגל
שיפוד לבבות עוף
שיפוד שישליק הודו
נקניקיות חריפות
שיפוד חזה עוף

עסקית  69ש"ח
פתיחה
קרנבל סלטי הבית +לחם הבית )מילוי חופשי (
מנה עיקרית
 2שיפודים לבחירה  :קבב/פרגית/כבד עגל/לבבות עוף/שישליק הודו
מרגז/חזה עוף/כנפיים/ירקות אנטיפסטי
*המרת שיפוד אנטריקוט/סינטה/ליה)שומן כבש( בתוספת של  12ש"ח
תוספת
צ'יפס/אורז/בטטה/סלט ירקות
שתייה  :בקבוק )זכוכית( פפסי ,פפסי  ,MAXמירנדה7 ,אפ ,תות בננה ,תפוזים,
סיידר תפוחים ,סיידר תפוחים מוגז ,אשכוליות ,לימונדה ,סודה ,סן בנדטו
*תוספת כל שיפוד  18 :ש"ח

עסקית מנגליקה  119ש"ח
פתיחה
קרנבל סלטי הבית +לחם הבית )מילוי חופשי (
מנה עיקרית
בשרים לבחירה  :סטייק אנטריקוט  280גרם /סטייק סינטה  280גרם,
צלעות טלה  3יח'
דג לבחירה  :פילה מושט/פילה סלמון
תוספת
צ'יפס/אורז/בטטה/סלט ירקות
שתייה  :בקבוק )זכוכית( פפסי ,פפסי ,מירנדה7 ,אפ ,תות בננה ,תפוזים,
סיידר תפוחים ,סיידר תפוחים מוגז ,אשכוליות ,לימונדה ,סודה ,סן בנדטו
*תוספת  100גרם  25 -ש"ח

 18ש"ח
 20ש"ח
 18ש"ח
 18ש"ח
 18ש"ח
 18ש"ח
 18ש"ח

תוספות
צ'יפס
אורז
בטטה
סלט ירקות קצוץ
הום פרייז

 12ש"ח
 29ש"ח
 29ש"ח
 27ש"ח
 31ש"ח
 30ש"ח

שיפוד אנטיפסטי
שיפוד אנטריקוט
שיפוד סינטה
ליה )שומן כבש(
שקדים )חלוויאת(
ביז )עתינים(

ספיישלים
 19ש"ח
 12ש"ח
 12ש"ח
 17ש"ח
 21ש"ח

סטייק אנטריקוט  300גר'  +תוספת
סטייק סינטה  300גר'  +תוספת
צלעות טלה  3יח'  +תוספת
כנפי עוף מוקפץ בצ'ילי

סלט חזה עוף
 2מיני בורגר  +צ'יפס
 4מיני בורגר  +צ'יפס

בקר/כבש/אווז/מרגז
בקר/כבש/אווז/מרגז

 99ש"ח
 90ש"ח
 95ש"ח
 35ש"ח
 37ש"ח
 28ש"ח
 43ש"ח

שתיה
קלה
 8ש"ח
מים  /סודה
מיצים  /מוגזים
 10ש"ח
קנקן תפוזים  /לימונדה  18ש"ח

חמה

קפה  /תה

 5ש"ח

אלכוהול

יין /בירות /וויסקי /וודקה
שאל את המלצר

קינוח השבוע
שאל את המלצר

משלוחים בקצרין
והסביבה

522
6939
054כניסה דרומית קצרין

