
ביפבורגר
* ארוחה: מנה + תוספת צד לבחירה + שתייה קלה / בירה )בתוספת תשלום(

68/58 בייסיק לחמניה, קציצה לבחירה, רוטב איולי וירקות בורגר 
תוספות על הבייסיק

בצל מטוגן 5 / בצל מטוגן וצ'ילי 5 / פלפל חריף 6 / ריבת בצל 8 / פורטובלו 9 / קונפי שום 9 / פייקון טלה 12 
מעדן אווז 12 / בושה 14 / צ׳דר 12 / גאודה 12 / רוטב צ׳דר 14 / צ'דר טבעונית 12 / קציצה )200 גר'( 28 

*ניתן להזמין לחמנייה ללא גלוטן בתוספת 2 ₪ 

79/68 פייקון לחמניה, קציצה לבחירה, פייקון טלה, ריבת בצל, פורטובלו צלויה, איולי כמהין וחסה 
79/68 ספייסי לחמניה, קציצה לבחירה, פלפל חריף, מעדן אווז צלוי, איולי אריסה וירקות בורגר 
79 /68 סטריפר לחמניה, קציצה לבחירה, קורנדביף צלוי, בצל צלוי, איולי וירקות בורגר 
81/69 בושה לך לחמניה, קציצה לבחירה, גבינת בושה, ריבת בצל, פייקון טלה, איולי וחסה  
צ'יזי לחמניה, קציצה לבחירה, צ'דר, גאודה, פייקון טלה, איולי וחסה  81/69
סיי נו מור לחמניה, קציצה לבחירה, פייקון טלה, מעדן אווז צלוי, קורנדביף צלוי, רוטב צ׳דר, איולי כמהין וחסה  84/72
פרנדלי לחמניה, קציצת סנסשיונל או פטריות עם צ׳דר טבעונית, פורטובלו צלויה, רוטב בוטנים, איולי שום טבעוני וירקות בורגר  81/69

קציצה לבחירה
בקר המתכון המנצח והקלאסי של הסינטה בר 100% בשר בקר טרי

טלה המתכון הוותיק של הסינטה בר מבשר טרי של טלה ועגל
סנסשיונל קציצה טבעונית שפותחה לתת חוויה גם לאלה שלא )5+(

פטריות קלאסי קציצת פטריות במתכון חדש ומשודרג

מנה/ארוחה 

צ׳יקן רוטיסרי
* עוף טרי בתערובת עשבי תבלין מהממת מהרוטיסרי שלנו

* ארוחה: מנה  + שתייה קלה /בירה )בתוספת תשלום(

59/52 כרע עוף עם תוספת, סלט ורוטב לבחירה  
74/67 חצי עוף עם תוספת, סלט ורוטב לבחירה  
124 ארוחת עוף שלם עם שתי תוספות, שני סלטים  

ושני רטבים לבחירה

98   )TA | עוף שלם ללא תוספות )רק במשלוחים

סלטים לבחירה
סלט קולסלואו | סלט ירוק - מיקס עלים ובצל סגול | 

סלט גזר אסייתי | סלט בורגול - עדשים, עשבי תבלין וחמוציות

רטבים
 15 שלישיית רטבים 
 6 אלף האיים 

שיצא לנו יותר טעים

 6 איולי עשבים 
ושום קונפי 

ברביקיו  6 
עם ניחוח אסייתי

ברביקיו מיסיסיפי  6 
 6 איולי אריסה מרוקאית 
 6 איולי כמהין 
 6 רוטב בוטנים 
 6 טחינה 

תוספות צד
צ'יפס 14 | צ'יפס בטטה 18 | מיקס צ׳יפס 16 | צ׳יפס עם רוטב צ׳דר 22 |טבעות בצל 24 |

 סלט קולסלואו 14 | סלט ירוק – מיקס עלים ובצל סגול 14 

כשהרוטיסרי פתוח
אורז צהוב עם גזר ושקדים 14 | תפוחי אדמה צלויים עם תבלינים 16 | 

שעועית ירוקה 16 | סלט גזר אסייתי 14 | סלט בורגול - עדשים, חמוציות ועשבי תבלין 14  

כריכים
* ארוחה: מנה + תוספת צד לבחירה + שתייה קלה / בירה )בתוספת תשלום(

67/54 עוף רוטיסרי קלאסי עוף מפורק צלוי קצוץ, בצל צלוי,   
איולי עשבים, חסה, עגבניה ורוטב בוטנים 

67/54 עוף רוטיסרי ים תיכוני עוף מפורק צלוי קצוץ, בצל צלוי  
איולי אריסה, עגבניה ומלפפון חמוץ 

67/54 שניצל חזה עוף, איולי עשבים, עגבניה,  
מלפפון חמוץ, ובצל סגול

69/58 אסאדו צלוי אסאדו עגלה שנצלה כל הלילה, קצוץ  
על הפלאנצ'ה עם בצל, איולי עשבים, עגבניה ומלפפון חמוץ

69/58 שווארמה אסאדו אסאדו עגלה שנצלה כל הלילה, קצוץ  
על הפלאנצ'ה עם איולי אריסה, עגבניה, מלפפון חמוץ, טחינה,

נגיעות עמבה וצ׳יפס בתוך הכריך

69/58 סלופי ג'ו המבורגר קצוץ עם רוטב ברביקיו שלנו, בצל צלוי, 
איולי עשבים, עגבניה ומלפפון חמוץ )צ׳דר 10+ | פייקון טלה 12+(

מנה/ארוחה מנה/ארוחה 

יש גם
39 כנפיים מטוגנות 

עם רוטב בוטנים שהוא קצת חריף
ובצל ירוק )12 יח'(

52/38 נאגטס עוף 
שניצלונים מפילה עוף טרי מוגש 
עם שני רטבים לבחירה )7/4 יח׳(

34 סלט קיסר  
חסה לליק, יוגורט קיסר, קרוטונים 

ופרמז׳ן מגורד
)תוספת עוף 18+( 

34 סלט עלים וירקות 
עלי טעם, חסה, עגבניות מגי, מלפפון, גזר, צנונית, 

בצל סגול, גרעיני חמנייה בוויניגרט בלסמי לבן
)תוספת עוף 18+( 

ארוחת ילדים
 54 בורגר קלאסי 

קציצת בקר 120 גרם, תוספת ושתיה לבחירה

 45 נאגטס עוף 
4 יח׳ שניצלונים מפילה עוף טרי, תוספת 

ושתיה לבחירה

קינוחים
28 קינוחי הבית של הסינטה בר אקספרס 
36 גלידות בן אנד ג׳ריס 500 מ״ל 
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