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מוצרי בקר

בשר טחון  1 ק"ג
בשר טחון  500 גר' 

עוף טחון  1 ק"ג
עוף טחון 500 גר'
הודו טחון  1 ק"ג

הודו טחון  500 גר'
הודו טחון משובח 1 ק"ג

קישקע בקר רגיל
קישקע בקר ללא גלוטן  (כשל"פ)

קישקע בקר קמח מלא
סטייק עין 
בשר למרק

צלי עין
לשון עגל ל מ 

חזה בקר / שטוח
כתף מס' 4

צלי כתף מס' 5
פילה מדומה
גולש - לחמין
סטייק פרפר

בשר לחמין קטן
רצועות לחמין

רולדה עגל
סטייקונים

רוסביף מתובל
בשר לחמין-פלנקן

בשר כבוש
כתף מפולפל בדבש

המבורגר בקר
לשון כבוש
בשר ראש
קבב עגל 

פריים בורגר רובין 
אנטריקוט פרוס

עצמות מח
עצמות עגל

צלעות כבש 
המבורגר בקר מוסדי

קבב עגל כשל"פ
המבורגר בקר כשל"פ
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פסטרמות

קורנביף 250 גר'
פסטרמי בקר  250 גר'

קורנביף מעושן  250 גר'
כתף מעושן  250 גר'

כתף מפולפל  250 גר'
רוסטביף  250 גר'

סלמי בקר פרוס  250 גר'
סלמי  קטן 400 גר

סלמי פפרוני 350 גר'
סלמי חצי יבש 350 גר

קבנוס 4 יח'
חזה הודו בדבש 250 גר'
חזה הודו גחלים 250 גר'
חזה הודו מעושן 250 גר'

חזה  הודו מקסיקני 250 גר'

נקנקיות

נקניקיות בקר 10 יח'
נקניקיות קראנץ  5 יח'

נקניקיות עוף 10 יח'
נקניקיות ג'מבו 5 יח'
נקניקיות מרגז 6 יח' 

נקניקיות צ'וריסוס 5 יח' 
נקניקיות קנקרס עגל 5 יח'

נקניקיות פפרוני 5 יח'
נקניקיות הונגרי 5 יח'

נקניקיות חלפניו 6 יח'
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מוצרי הודו ועוף

צלי חזה הודו
חזה הודו בדבש קפוא

רוסטביף הודו
רולדה שווארמה הודו מתובל

חזה הודו ממולא
רולדה חזה הודו מתובל
סטייק הודו בטעם כבש

גרון הודו
פסטרמי הודו

אומצת הודו
שישליק הודו

רולדה חזה הודו לבן
הודו לחמין

עוף מחולק ל8
עוף מחולק ל4
כנפיים מתובל

כרעיים עוף
פרגיות עוף
שוקיים עוף
ירכיים עוף

חזה עוף פרוס
כנפיים עוף

גב עוף 
גרונות עוף
רולדה עוף 


