
100% בלאק אנגוס גרייד A נעשה 
במקום יום יום 

צ'יקן טנדרס
נגיסי עוף טריים מטוגנים בציפוי פריך

קריספי צ'יקן
חזה עוף טרי מטוגן בטמפורה פיקנטית 

עם קולסלאו וחמוצים מוגש בלחמנייה

פויו פלאנצ'ה
חזה עוף טרי במרינדה על הפלאנצ'ה, חסה, 
עגבנייה, בצל, חמוצים, רוטב קפטן, אבוקדו 

(בעונה) מוגש בלחמנייה

סלט קפטן
ירקות טריים, נאצ'וס, חלפיניו 

אבוקדו (בעונה), רוטב קפטן
חזה עוף טרי במרינדה על הפלאנצ'ה 

או דאבל המבורגר

צמחוני טבעוני ארוחת קפטן
 כוללת:

בורגר / עוף לבחירה
צ'יפס / טבעות בצל

שתייה / בירה 

   60 42  | ארוחה    מנה   

56 מנה   

54 34   | ארוחה    מנה   

   60 42  | ארוחה    מנה   

54 34 | ארוחה    מנה   
גארדן

פטריית פורטובלו פריכה, חסה, 
עגבניה, בצל, חמוצים ורוטב קפטן

תוספות

17

29

15 15/3

FO
R E

V E R  Y O U R  C A P T A IN

קפטן בורגר
המבורגר, רוטב קפטן, חסה

עגבניה, בצל, חמוצים

אל קמינו
המבורגר, נאצ'וס, אבוקדו (בעונה),

פלפל חלפיניו, חסה, עגבניה, בצל, חמוצים 
ורוטב קפטן 

בורגר
ארוחה

 52           43            34
 72           63            54

סמוקי
המבורגר, רוטב קפטן, קורנביף 

טבעת בצל, בצל מטוגן, רוטב ברבקיו
חסה, עגבניה, בצל, חמוצים 

בורגר
ארוחה

 65          56            47
 83          74            65

בורגר
ארוחה

 65          56           47
 83          74           65

חסבורגר
המבורגר עטוף בחסה ללא לחמניה,

עם עגבניה, בצל, חמוצים ורוטב קפטן 

בורגר
ארוחה

 52          43            34
 72          63            54

תוספת קציצה  10
קורנביף  9

גוואקמולי 9

בצל מטוגן  3

מיני קולסלואו  3 

פלפל חלפיניו  3 

לחמניה מחיטה מלאה 5 

לחמניה ללא גלוטן 3 

פטריית פורטובלו פריכה  9

טבעת בצל ביתית  3

נאצ'וס  3

תוספת קראנצ'

הום מייד
צ'יפס 

תפוחי אדמה מהנגב 
שנחתכו וטוגנו בתוספת מלח

סלט / קוקוט
  קולסלואו

טבעות בצל
  הום מייד

נחתכות במקום ומצופות
בציפוי פריך שתייה 

צ'יפס דק

צ'יפס בטטה

כנפי עוף

חצי חצי

19 7 /  בירה מהחבית   9  /  מים מנרלים   13  /  שתייה קלה  ריפיל 

מהדרין
כשרכשר

• I'M YOU
R 

C A
P T A I N •  I ' M  Y O UR CAPTAIN

בורגרקראנצ'
המבורגר, פטריית פורטובלו פריכה

חסה, עגבניה, בצל, חמוצים
רוטב קפטן 

בורגר
ארוחה

56          47
74          65
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