
 

 

 
 

 לפתוח את התיאבון 

38  - טקסס ברביקיו נאצ'וס   
חלפיניו כבוש , , גוואקמוליתבשיל שעועית צ'ילי בקר םנאצ'וס ע  

עגבניות   תוסלס  

   42 - כנפיים בעישון עץ מסקיט
או רוטב ברביקיו ביתי,  מטוגנות ברוטב באפלו חריף  

 מוגש עם רוטב ראנץ'

32 -צ'וריסוס בעישון עץ היקורי   
 מוגש עם בצל מקורמל, ביצת עין ורוטב ברביקיו חרדל

54  -סלט צ'ופ צ'ופ   
, ןעגבניה, מלפפו טבעות בצל, ייקון אסאדו,פ, ושןע מ חזה עוף  
עלי חסה, ורוטב ראנץ' צנונית,  

 
 "הסמאש בורגר" 

בשר טרי מנתחי בקר מובחרים שנטחנים במקום מדי יום. מוגש  
חמוצים, בלחמניית שומשום, עלי חסה, עגבניה,  

בצל סגול, והרוטב של הארווי    

58 -ג' 375משולש        48 -ג' 250כפול      36 -ג' 125יחיד   

... הרכב את הבורגר בעצמך   

 תוספות:   

6 –ביצת עין   

  6-טבעות בצל ביתיות 

8-צ'דר או מוצרלה  צמחוני גבינת  

   9-פטריות פורטבלו 

12-תבשיל שעועית צ'ילי בקר   

14-ייקון אסאדו בקר בעישון עץ תפוח פ  

14-צ'וריסוס בעישון עץ היקורי   

16-בשר צלעות מפורק בעישון עץ היקורי   

22-פסטרמה בקר מעושן   

ור מהמיוחדים שלנו חו תב...א  

 

לארוחה:  סנדוויץ /כל המבורגר  שדרוג   

אמריקאי או  יפס'ותוספת צשתייה קלה   

אחד לבחירה  צ'יפס סטייק  

   ש"ח בלבד  02 

 
 

 ההמבורגרים המיוחדים של הארווי 
ג'  250כפול   /  ג'  125יחיד   

 האמריקאי 
חסה, עגבניה,    ייקון אסאדו בקר בעישון עץ תפוח, צ'דר צמחוני,פ

 חמוצים, בצל סגול, והרוטב של הארווי 
47 -כפול  \ 65 –יחיד   

 הרובן 
, כרוב כבוש, חמוצים,צמחוני פסטרמה בקר מעושנת, מוצרלה  

 והרוטב של הארווי 
82 -כפול  \ 64 -יחיד   

 המעושן 
בשר צלעות מפורק בעישון עץ היקורי, רוטב ברביקיו, עגבניה, חמוצים,  

והרוטב של הארווי , ביתיותבצל טבעות   
68 -כפול  \ 56 –יחיד   

 וויסקי ג'ק  
  ,, בצל מקורמלצמחוני ייקון אסאדו, צ'דרפרוטב ברביקיו ג'ק דניאלס, 

והרוטב של הארווי  חמוצים,  
67 -כפול  \ 85 –יחיד   

 האיטלקי 
, עגבניה, בצל מקורמל  צמחוני צ'וריסו בעישון עץ היקורי, מוצרלה

 ומיונז פםטו
67 -כפול  \ 58 –יחיד   

 המקסיקני 
 גוואקמולי, סלסה, חלפיניו כבוש, חסה, עגבניה, בצל סגול  

 ומיונז צ'יפוטלה 
85 -כפול  \ 46 –יחיד   

? האם הדשא של השכן ירוק יותר  
צימחוני  ביונד מיט   

 חסה, עגבניה, חמוצים, בצל סגול והרוטב של הארווי 
58 

 
  

 הסנדוויצים המיוחדים של הארווי 
  כפרילחם ג'בטה מ עשויים

PBLT 
,, חסה, עגבניהבקר ייקון אסאדופ, מעושן פסטרמה בקר  

 חמוצים ומיונז חרדל גרגרים
46  

 סמוקהאוס ברביקוי סנדוויצ 
,  רוטב ברביקיו שעות, 18 –בעישון עץ היקורי  מפורקבשר צלעות 

   גרגרים חרדל מיונזו קולסלאו, חמוצים
26  

 טקס מקס צ'יקן קלאב 
ייקון אסאדו, מיונז צ'יפוטלה,פ, רוטב ברביקיו מעושן, חזה עוף  

   , חסה ועגבניהגוואקמולי
 58  

 

 תוספות לצד ההמבורגר: 

22  - צ'יפס בטטה /    14 –/ סטייק צ'יפס   14 –צ'יפס אמריקאי   

18 -מיקס צ'יפס אמריקאיי ובטטה   

   28  – טבעות בצל ביתיות 


