
מה אוכלים?

פאב 40 הוקם בשנת 2011 
כיוזמה חברתית משותפת

של מרכז הצעירים רמת נגב 
יחד עם יזם צעיר תושב המועצה.

הפאב הוקם במטרה לאפשר 
לתושבי הנגב להנות ממגוון רחב 

של מופעי תרבות ומוזיקה 
ומהווה כיום מקום מפגש אזורי 

ובית למעורבות חברתית.



צ'יפס / מתובל
פוטטוס / מתובל

צ'יפס בטטה

נאצ'וס 
טבעות בצל

25
25
33

22
31

בצל צרוב
פטריות

גוואקמולי
ביצת עין

פלפל חריף צרוב
אננס בצ'ילי 

 52|68
68 |80
68 |80
 57|70
 57|70
 57|70

400
 גרם

200
 גרם

52

49

המבורגר קלאסי

מיקס בורגר

המבורגר מקסיקני

המבורגר אש
המבורגר ליאון

המבורגר טרופי

פטריות
סלק

המבורגר טבעוני

גוואקמולי, ריבת בצל ביתית וספייסי מיונז

צ'וריסו, פלפל חריף וביצת עין

חזה אווז, טבעות בצל ובצל מטוגן

ההמבורגר שלנו, בלי תוספות מיוחדות

* אין לבצע שינויים בהמבורגרים המיוחדים

ביצת עין, אננס בצ'ילי צרוב על הפלנצ'ה

קציצה עסיסית מעדשים שחורות, סלק וקינואה
קציצה עסיסית על בסיס סייטן ופטריות

פטריות, בצל, פלפל חריף וספייסי מיונז

6
6
6
6
6
6

3 טבעות בצל
ריבת בצל של פרננדו

חזה אווז
צ'וריסו

אנטריקוט / דאבל

6
7

10
10

16 | 28

נתחי עוף צרובים על הפלנצ׳ה, מיונז וצ׳ילי מתוק צ'יקן בורגר

סלט הבית     29 ₪
|

מתוק לו
    מתוק לו...

 
 

קינוחים מתחלפים
תשאלו אותנו

 
 

נשנושים

מנות עיקריות

ההמבורגרים שלנו

תוספות על ההמבורגר

₪
₪
₪
₪
₪
₪

₪

₪

החלפת הצ'יפס 
לתוספת 

טבעות בצל / 
צ'יפס בטטה / 
פוטטוס - 4 ₪

קציצת בשר בקר מוגשת בלחמניה עם פרוסות עגבניה, עלי חסה, בצל סגול ומלפפון חמוץ.
כל ההמבורגרים מוגשים בתוספת צ'יפס / סלט אישי.

עלי חסה, כרוב סגול, כרוב לבן, גמבה, גזר, עגבניה ובצל סגול. 

תוספת לחם 5 ₪ 

שמן זית לימון / חרדל דבש.

10
12
14
18

12
14
16

עוף
צ'וריסו

אנטריקוט 

סלק
גבינה בולגרית

גבינת עיזים 
קציצה טבעונית

תרכיב.י לך סלט

רוטב לבחירה:

תוספות לסלט:

שניצלונים וצ'יפס     42 ₪
פיש & צ'יפס     42 ₪  

טורטייה חזה עוף / בקר     42 ₪ 

צ'וריפאן (צ'וריסו בג'בטה)     43 ₪

טורטייה מגולגלת עם רצועות עוף / בקר. 
גוואקמולי, ממרח שעועית, ירקות. בתוספת צ׳יפס / סלט.

צ'וריסו, כרוב כבוש, צ'ימיצ'ורי. בתוספת צ׳יפס / סלט.

טוסט אנטריקוט (170גרם). בתוספת צ׳יפס / סלט.
טוסטריקוט     49 ₪


