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NY צ׳יז קייק

עוגת גבינת מפנקת, 

בזילוף קרמל מלוח  

ICE CREAM ג׳אנגו

גלידת קרמל 

עם פופקורן מתוק 

ובזילוף קרמל מלוח 

גלידת אוראו 

עם שברי עוגיות אוראו 

SWEETS

COCKTAILS

DRINKS

ארטיק גומיגם
וודקה, סירופ תות, אננס, לימון וסוכריות גומי 

ארטיק מנטה
ג'ין, מלפפון, נענע ומנטה

ארטיק מטרה
וודקה, איילנד מנגו, לימון ומרשמלו שרוף

ניתן להכין כל קוקטייל ללא אלכוהול ב29 ₪

ג׳אנגו קאט  |  89
220 גרם של נתח שייטל, עם תוספת לבחירה - צ׳יפס / סלט ירוק

MEAT

ארוחת בורגר

 בורגר   +   צ׳יפס / סלט   +   שתיה קלה

בורגר בלבד

Burger

בירה: 18+ ₪  |  יין/קוקטייל: 23+ ₪  |  שדרוג בורגר ל-300 גרם: 18+ ₪

 בייסיק פאט סטייל   
קציצת בקר, איולי, לחמנייה צרובה

צ׳יזי פאט סטייל    
קציצת בקר, איולי, גאודה הולנדית 

מיושנת, לחמנייה צרובה

ספייסי ג׳אנגו
קציצת בקר, רויאל חריף, 

 גאודה צ'ילי, ריבת בצל וחלפיניו 

פייק ג׳אנגו  59ספייסי ג׳אנגו  64צ'יזי פאט סטייל  61בייסיק פאט סטייל  58

 קריספי צ׳יקן 
קציצת עוף בציפוי קריספי, 

חסה חמוצים ואיולי

פייק ג׳אנגו
קציצת ביונד טבעונית, 

רוטב טבעוני, גבינה טבעונית, 

לחמניה צרובה     

71

79

68

73

75

יינות

לבן שבלי

41/230 

אדום היל

35/159

רוזה פלור דה פריירי 

31/139

43

31
39

בלאנק 1664 חיטה, צרפת 5%

קירין איצ'יבן לאגר, יפן 5%

ווינשטפן חיטה, גרמניה 5.2%

ווינשטפן ויטוס חיטה חזקה ועוצמתית, גרמניה 7.7%

אסטרייה דאם לאגר בהיר, ספרד 4.6%

אסטרייה דאורה ללא גלוטן, זהובה צלולה ומרעננת, ספרד 5.4%

אסטרייה אינדיט בלנד של חיטה ולאגר בהיר, ספרד 4.8%

שקמה IPA לא מסוננת, ישראל 5.2%

שקמה אמבר אייל בירת אייל לא מסוננת, ישראל 5.5%

שקמה מרצן לאגר בירת לאגר לא מסוננת, ישראל 5.7% 

קרלסברג לומה לאגר לא מסונן, דנמרק 5.2%

בירות בקבוק 330 מ"ל

מים מינרלים / סודה

קוקה קולה / זירו

ספרייט / זירו

פיוז טי

ענבים / תפוזים  

שתייה קלה

 12

ֿ

Appetizers
צ׳יפס | 14

חסה | 14

מיקס חסות 

 ברוטב ויניגרט בזיליקום  

ג'אנגו ווינגס

S          41   |   L           61 

כנפי עוף ברוטב צ׳ילי 

וחמאת בוטנים 

קרפג'אנגו | 44

קרפצ'יו, איולי, בלסמי, פרמז'ן 

 ועלי אורגנו טריים 

ג׳אנגו סיזר | 41

לבבות חסה ברוטב ויניגרט,

 פרמז'ן וקרוטונים 

נאגטס עוף

S          32   |   L          54   |   XL            69 

פילה עוף טחון בציפוי 

קורנפלקס ותבלינים

)4 יח׳( )7 יח׳(

)6 יח׳(

)10 יח׳(

)12 יח׳(

 ארוחת ילדים  56
המבורגר 90 גרם + צ'יפס + שתיה קלה  

גלידת מלבי טבעוני

סירופ מלבי, קוקוס קלוי, 

שברי בוטנים ואגוזי לוז

קרם ברולה 


