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Toast cheese and chutney
גבינת גאודה, צטני וחרדל דבש
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DOUBLE MINI HOTDOG
 נקניקיה איכותית לבחירה בלחמנייה

עם חרדל וכרוב כבוש
מגוון נקניקיות לבחירה

Cubano sandwich
כתף בקר מעושן, חזה עוף, מוגש בג'בטה בתנור אבן, 

איולי שום, ריבת בצל, חרדל דבש, ופרוסות מלפפון חמוץ

cornedbeef sandwich
160 גרם קורנדביף עם חרדל דיז׳ון,
בלחם קסטן כפרי וכרוב תוצרת בית
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Cheeeeeeese
3 סוגי גבינות, 

קונפיטורה ולחם טוסט

patatas Bravas
קוביות   תפו " א  ואיולי  צ ' יפוטלה

Cold Cuts
3 סוגי נקניקים, שאלוט,

דיז׳ון ולחם טוסט 
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olive mix
זיתי קלמטה ,  זית   ירוק ענק,  בצלצלי שאלוט

Creamy Nachos
נאצ ' וס   מוקרם   עם   גבינה   כחולה,  צ ' דר, 

גואקמולי, סלסת   עגבניות וחלפיניו

Recommended
together!
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שאל את הברמן 

לקינוחים

34 28

Caprese
שרי צבעוניות, פסטו, 
בלסמי ובייבי מוצרלה

Pretzellllllll
שברי פרעצלס

בטעמים משתנים

   טבעוני      ללא גלוטן
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 המבורגר טבעוני
קטשופ פלפלים, חסה, 

עגבניה, בצל

12

נישנושי 
נקניקיית עוף 

B
EYO

ND MEAT

עראייס
פיתה בשר מוגשת לצד עגבניות שרי, 

זיתים וטחינה
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שרונה, ת״א  |  מרינה, הרצליה  |  יכין סנטר, פ״ת  | ספוט TLV, נמל ת״א  |  מצפה רמון | סינמה סיטי, נתניה

PERFECT WITH 
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cornedbeef sandwich
160 gr' of cornedbeef with dijon mustard,

in wholewheat bread with homemade saurekraut
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32

Cheeeeeeese
3 Types of cheeses with jam

and wholewheat bread

patatas Bravas
Potato cubes and chipotle aioli 

Cold Cuts
3 Types of meats with shallot,
Dijon and wholewheat BREAD

Caprese
Colored cherry tomatoes, pesto,
balsamic and baby mozzarella
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Olive mix
Kalamata olives,

 giant olives and shallots

Recommended
together!
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Creamy Nachos
with blue cheese, cheddar, guacamole

 salsa and jalapeno peppers

Cubano sandwich
Smoked Beef shoulder and chicken breast, served in stone oven 
CIABATTA, garlic aioli, mustard-honey, onion jam and pickles

PRETZELLLLLLLL
Pretzel pieces in DIFFERENT flavors

  vegan          gluten free

ARAYES
PITA WITH GROUND BEEF, SERVED WITH 
CHERRY TOMATOES, TAHINI AND OLIVES
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B
EYOND MEAT

DOUBLE MINI HOT DOG
Double hot dog with mustard and saurekraut

VARIETY OF HOT DOGS AT YOUR CHOICE

cheese and chutney Toast
Amazing gouda cheese toast With

chutney mango AND HONEY MUSTARD
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 CHICKEN
HOT DOG SNACK

ask our staff

desserts 
& specials

VEGAN BURGER
PEPPER KETCHUP, LETTUCE, 

TOMATO AND ONION
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PERFECT WITH 

Sarona, Tel Aviv | Marine, Herzelia | Yachin center, petah tikva | Spot TLV, port tlv 
mizpe ramon | cinema city, netania


