נאגטס עוף

ראשונות ועוד...

תוספות בצד
54

שניצלונים מחזה עוף טרי עם שלישיית הרטבים של האקספרס.

39

כנפיים חריפות

ברוטב פלפלים אדומים ,חמאה ,בוטנים מלוחים ובצל ירוק.

נקניקיית מרגז חריפות בעבודת יד

44

עם סלט עגבניות ,פטרוזיליה ,טחינה ועמבה.

סיגרים

35

קרוקטים של תפו״א

כדורי פירה בציפוי פריך מוגש עם שלישית הרטבים של האקספרס.

39

ירקות חיים

עגבניות צבעוניות ,מלפפון ,בצל סגול ,גזר ,זיתי קלמטה ,צנונית ,זעתר,
פטרוזיליה ושמן זית( .תוספת חזה עוף ) 17 -

לחם מושחם עם חמאת פטרוזיליה ושום כמו של פעם

כריך סטייק דקה (תוספת גבינת צ'דר  | 10 -בייקון טלה )12 -

58

כריך קורנדביף מעושן (תוספת גבינת צ'דר  | 10 -בייקון טלה ) 12 -

ביפ בקר קלאסי או טלה עם גבינת גאודה ופטריית פורטבלו צלויה

אמריקה

69
69
79
79
82

ביפ בקר קלאסי או טלה עם פרוסות של קורנדביף צלוי ,רוטב ברביקיו שלנו וביצת עין

פרנצ׳

58

85

הקולקציה הטבעונית

מוגש בלחמנייה עם איולי טבעוני ,חסה ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ וצ׳יפס

57

כריך סלופי ג'ו (תוספת גבינת צ'דר  | ₪ 10 -בייקון טלה )₪ 12 -

הביפבורגר שלנו קצוץ וצלוי על הפלאנצ׳ה עם בצל מטוגן ,רוטב ברביקיו
ביתי בלחמניית ביאנקה עם איולי שום ,צ׳ימיצ׳ורי ,חסה ועגבניה.

82

פרנדלי

קציצת סנסשיונל או פטריות עם טריפל צד'ר טבעוני ,פורטבלו צלויה ורוטב בברביקיו שלנו

53

כריך פרגית

פרגית צלויה במרינדה של סויה ,שום ודבש ,בלחמניית ביאנקה עם איולי שום,
צ׳ימיצ׳ורי ,חסה ועגבניה.

49

כריך שניצל עוף

נתחי שניצל חזה עוף פריך בלחמניית ביאנקה עם איולי שום ,חסה ,מלפפון
חמוץ וכרוב קולסלאו.

פונזי

קציצת סנסשיונל או פטריות עם ג .עזים טבעונית וריבת בצל

פטריות קלאסי

82
74

קציצת פטריות מתכון חדש ומשודרג

74

סנסשיונל קלאסי

קציצת המבורגר טבעונית פותחה לתת חוויה עסיסית וטעימה כמעט כמו הדבר האמיתי

49

כריך חזה עוף

חזה עוף בתבלינים ,בלחמניית ביאנקה עם איולי שום ,צ'ימיצ'ורי ,חסה ועגבנייה.

54

כריך שווארמה

שווארמה עגל וטלה צלוייה על הפלאנצ׳ה בלחמניית ביאנקה עם טחינה,
עמבה ,פטרוזיליה ,עגבנייה ובצל סגול.
שווארמה עגל וטלה צלוייה על הפלאנצ'ה עם בצל ,טחינה ,עמבה ,עגבניות
ופטרוזיליה קצוצה .מוגש בלחמניית ביאנקה.

55
53

קציצות קבב טלה בלחמניית ביאנקה עם טחינה ,פטרוזיליה ,עגבנייה ובצל סגול.

כריך שווארמה טבעונית

המתכון הוותיק של הסינטה בר מבשר טרי של טלה ועגל

ביפ בקר קלאסי או טלה עם גבינת בושה ,ריבת בצל ביין אדום ובייקון טלה

קורנדביף צלוי בלחמניית ביאנקה עם איולי שום ,חסה ,מלפפון חמוץ
וכרוב קולסלאו.

נתחי סויה צלויים ,בצל מטוגן ,טחינה ,עמבה ,פטרוזיליה ,עגבנייה ובצל
סגול בלחמניית ביאנקה.

טלה

קזנובה

פרוסות דקות של סטייק אנטריקוט בלחמניית ביאנקה עם איולי שום,
צ'ימצ'ורי ,חסה ועגבנייה.

כריך כבדי עוף

בקר

המתכון המנצח והקלאסי של הסינטה בר  100%בשר בקר טרי

ביפ בקר קלאסי או טלה עם גבינת צ׳דר והר של בייקון טלה

כריכים

כבדי עוף צלויים על הפלאנצ׳ה עם הרבה בצל מטוגן ,עגבניה ,תבלינים,
פטרוזיליה קצוצה וטחינה .מוגש בלחמניית ביאנקה.

מוגש בלחמנייה עם איולי ,חסה ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ וצ׳יפס

קצבים

18

כריך קבב טלה

BEEFBURGER

48

זוג סיגרים במילוי בשר עגל עבודת יד מוגש עם טחינה ואיולי חריף.

כריך שווארמה משופרת

צ‘יפס  | 17ספיישל פרייז  | 22אורז  | 14סלט קולסלאו קטן 8
תפוח אדמה שלם אפוי צלוי עם שמן זית ומלח ים אטלנטי 14
צ’יפס בטטה  | 24טבעות בצל עם שלישיית רטבים של האקספרס 28
סלט ירוק אישי (תערובת חסות ,עגבניות שרי ,בצל סגול ורוטב ויניגרט חרדל) 17

49
52

תוספות על הביפבורגר

(קלאסי  /טלה  /פטריות  /סנסשיונל בלבד!)

בצל מטוגן  | 5בצל מטוגן וצ'ילי  | 5ריבת בצל ביין אדום  | 8קונפי שום 8
ביצת עין  | 7פטריית פורטובלו צלוייה  | 10צ’דר  | 10גבינת בושה 12
גבינת גאודה  | 10בייקון טלה  | 12הר של בייקון טלה 20
צ׳דר טבעוני  | 12ג .עיזים טבעוני  | 14תוספת קציצה  200גר' 26
*ניתן להחליף ללחמנייה ללא גלוטן

שתייה

12
קוקה קולה  /קוקה קולה זירו  /פאנטה  /ספרייט  /ספרייט זירו
12
קינלי סודה  /נביעות מינרליים
פריגת ענבים  /פריגת תפוחים  /פריגת לימונענע  /פיוזטי אפרסק 14
15
בירה מאלטי שחורה
31 / 28
בירה מתחלפת מהחבית (שליש  /חצי)
*מבחר בירות בקבוק איכותיות  -עיין בתפריט הבירות.

*ניתן להחליף את לחמניית הכריכים ללחמנייה ללא גלוטן

ילדים

כל משקלי מנות הבשר בתפריט הם לפני צליה  /בישול  /טיגון

מנת ילדים מוגשת עם תוספת ושתיה קלה לבחירה

מנות עיקריות

נאגטס מחזה עוף טרי | פרגית צלויה במרינדה מתקתקה | ביפבורגר ילדים  120גר'
*ביפבורגר ילדים  120גר' מוגש בלחמנייה עם חסה ,עגבנייה ומלפפון חמוץ

המנות העיקריות מוגשות עם תוספת אחת לבחירה :
צ'יפס  /ספיישל פרייז  /תפוח אדמה אפוי צלוי עם שמן זית  /סלט ירוק אישי  /אורז
(צ'יפס בטטה ( | )10 +טבעות בצל )14 +

חזה עוף

נתחי חזה עוף בתבלינים עם תוספת לבחירה.

פרגית

פרגית במרינדה של סויה ,שום ודבש עם תוספת לבחירה.

קבב טלה

מתכון ייחודי של בשר עגל וטלה צלוי על הגריל מוגש עם טחינה ותוספת
לבחירה.
סטייק אנטריקוט  300גר’
עם רוטב צ'ימיצ'ורי ותוספת לבחירה.

תוספת לבחירה
62

צ׳יפס  /אורז  /תפוח אדמה אפוי צלוי בשמן זית  /סלט ירוק
(צ׳יפס בטטה ( | )10 +טבעות בצל )14 +

67

49

64

קינוחים

119

מגוון קינוחי הבית של הסינטה בר אקספרס
מבחר גלידות בן אנד ג׳ריס  150מ״ל אישי
מבחר גלידות בן אנד ג׳ריס  500מ״ל

* בימים א׳  -ה׳ ,בשעות  15% - 17:00 - 11:00הנחה על התפריט

28
20
35

