ימי ראשון

א׳-ד׳ 21:00-18:00

BURGER
NIGHT
 1+1על המבורגרים,

happy
hour
 1+1על כל

א׳-ה׳ 21:30-18:00

סוגרים שבוע

שאל את המלצר

סוגרים שבוע באווירה
ישראלית שמחה

יין ובירות

עסקיות
ערב

האלכוהול (לסועד)

מוצ“ש
ישראלי

אוהבים ספורט חוגגים אירוע?

הקרנת אירועים
משחקים במרפיס

כל המשחקים החשובים
על המסכים במקום

במחירים מפתיעים
עד  120איש
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פאב אירי כשר

KOSHER IRISH PUB

להזמנות ואירועים | 077-5040620 :א׳-ה׳ החל מ( 19:00-שען קיץ) החל מ( 18:00-שעון חורף) .מוצ״ש שעה אחרי צאת השבת

הולך טוב עם דרינק
מאנצ’ז לנשנוש
צ’יפס  /צ’יפס חריף
פרעצל בליווי ממרחים
נאצ’וס  -בליווי סלסה ,טחינה וצילי מתוק
אדממה
טבעות בצל  -בליווי איולי חרדל
צ’יפס בטטה
ציקן פופקורן  -חטיפי עוף ממכרים
כנפיים ברוטב פיקנטי

מהמטבח האירי

₪ 17
₪ 32
₪ 23
₪ 29
₪ 30
₪ 35
₪ 34
₪ 39
₪ 35

כל הנקניקיות מוגשות עם תוספת לבחירה
נקניקיות הבית  -נקניקיות עגל מובחרות בתיבול השף

נקניקיית כמהין

נקניקיות בקר עם פטריות כמהין ונגיעות פיסטוק

פיצה אירית  -פיצה בשרית עם תבשיל בקר

פיצה משכרת

כרוביתה  -כרובית בציפוי פריך ובליווי צ׳ילי מתוק
אמפנאדס  -במילוי בשר וזיתים ,בליווי טחינה

פלאפל טחינה

כדורי פלאפל טעימים ומיוחדים במילוי טחינה
סלט כפרי  -לקט ירקות טריים ברוטב ויניגרט

בייבי עראיס

מיני פיתות במילוי בשר טחון בליווי טחינה

חציל קלויי ים תיכוני  -חציל קלויי ,עגבניות
קצוצות ,שום ,בצל ,שמן זית ,פטרוזיליה וטחינה

₪ 33

פרגיות בגריל  -פרגיות במרינדת ברביקיו

ספייסי צ’יקן

נתחי עוף בציפוי מיוחד ברוטב יאמי פיקנטי

כנפיים  -ברוטב צילי מתוק

₪ 36

קלאב בורגר

 220גרם בשר בקר מובחר
תוספת פטריות/בצל מטוגן  5 -ש”ח

כריך אנטריקוט

₪ 59

כריך עוף  -נתחי עוף ,מיונז ,חסה ועגבנייה

₪ 57
₪ 57

לאוניד

סלט עגבנונה

₪ 52

סלט בטטינה

₪ 52

נתחי אנטריקוט עם בצל מטוגן ,פטריות ורוטב איולי צ’ילי

מיקס ירקות טריים ומעליהם פרוסות של עוף חם במרינדה

מיקס עגבניות שרי ,בצל סגול ,זיתי קלמנטה ,חסה טרייה
ברוטב פסטו וביצה קשה מגורדת
קוביות בטטה ,מיקס כרוב בצבעים ,גזר ,בייבי ,בצל סגול,
חסה עלים ,עגבניות שרי ורוטב ויניגרט

המבורגר צמחוני

קיש אנטיפסטי טבעוני  -בתוספת סלט אישי
 - Vegie pizzaפסטו ,עגבניות ,בטטה ובצל

₪ 62

₪ 64
₪ 59

המנות מוגשות עם תוספת צ׳יפס

אייריש בורגר

על בסיס עדשים וירקות ,מגיע בתוספת סלט אישי

₪ 104

ההמבורגרים
המפורסמים
של מרפ'יס

₪ 34

כריכים וסלטים

טבעוני  /צמחוני

₪ 69

₪ 29

הכריכים מוגשים בתוספת סלט אישי ,הסלטים בתוספת לחם

סלט עוף

₪ 59

המנות מוגשות עם תוספת לבחירה

קציצות קבב טלה

₪ 33

₪ 56

עיקריות ישר מהאש

על מצע בצל מטוגן ובליווי טחינה

₪ 33

₪ 72

פיצה בשרית עם בצל מטוגן ,חריף ירוק ופרוסות ביצה קשה

סטייק אנטריקוט  300 -גר’ של נתח מובחר

ראשונות להתחלה טובה

₪ 69

 220גרם בשר בקר מובחר ומעליו תבשיל אירי

₪ 52

₪ 52

₪ 65
₪ 69

 220גרם בשר בקר מובחר ,נתחי אנטריקוט ,בצל מטוגן ופטריות

צ׳יליקנוס

 220גרם בשר בקר מובחר ,מיקס של פלפלים חריפים
ומעל נקניקיית מרגז עסיסית

₪ 65

קינוחים
עוגת שוקולד חמה (ללא גלוטן)

₪ 36

כדור רושה  -על בסיס נוגט קראנצ'י ,קרם שוקולד
עדין וקרם נוגט ,בציפוי רושה וטוויל שוקולד מוזהב

₪ 36

בתוספת כדור גלידת וניל

₪ 59

₪ 63

צ׳ורוס

₪ 36

אבטיח (בעונה)

₪ 29

אצבעות בצק קריספי בליווי סירופ מייפל וסירופ שוקולד
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