טקסס ברביקיו Texas BBQ

מנות חלוקה

Family Style

Smoked Veggies
ירקות מהמעשנה ,רוטב קרם פרש וליים ,רוטב איולי צ'יפוטלה
Smoked Chicken Wings
 8/12/20כנפי עוף מעושנות .בחירה באחד מבין שלושה רטבים:
ראב יבש  /סרירצ'ה-מייפל /רוטב ברביקיו-וויסקי
Chicken & Waffle
עוף קריספי ברוטב סרירצ'ה-מייפל על וואפל בלגי ,עירית קצוצה ,שומשום
שחור
Texas Salad
חסה אייסברג קצוצה ,תירס מעושן ,שעועית
העין השחורה ,עגבניות שרי ,בצל סגול,
צנונית ,כוסברה ,שברי טורטיית תירס ברוטב
ליים ,צ'ילי ופונזו

עם
עם
עם
עם

ירקות מהמעשנה
עוף מפורק
אסאדו מפורק מהעצם
נתחי סלמון

26/42
24/34/56

38

46
54
58
63

נתחים מהמעשנה לפי משקל  /יחידה Smoked Meats
המחיר ל 100-גרם .מוגש עם בצל אדום מוחמץ וחמוצים טקסנים.
 Beef Brisketבריסקט (חזה בקר)

27

 Pulled Beef Shortribsאסאדו (שפונדרה) מפורק מהעצם

32

 Salmonפילה סלמון

33

 Beef Linkנקנקיית בקר מעושנת עם חרדל-וואסבי

28
88/54/36

 Chickenעוף מעושן (רבע/חצי/שלם)

בלחמניה in a Bun
The Trouble / Double Troubles
סמאשבורגר  /דאבל סמאשבורגר ,מוגש  ,Mדף קטשופ ביתי ,איולי צ'יפוטלה,
חסה אייסברג ,חמוצים טקסנים ,פלפל ורוד גרוס

64/44

תוספות:
שניצל גבינת גאודה  ,12גבינת צ'דר  ,6רוטב גבינה  ,9ביצת עין ,5
אסאדו מפורק עם ברביקיו-וויסקי  ,14ריבת בצל 6
Vegan Trouble
המבורגר טבעוני של ® ,Beyond Meatדף קטשופ ביתי ,איולי צ'יפוטלה,
חסה אייסברג ,חמוצים טקסנים ,פלפל ורוד גרוס

60

The Unlucky Bird
עוף קריספי ברוטב סרירצ'ה-מייפל ,קולסלואו ,מלפפונים חמוצים טקסנים

49

The Yellow Fever
בריסקט מעושן ,איולי צ'יפוטלה ,צנון וגזר כבושים ,מלפפון ,כוסברה,
חלפיניו טרי

47

The Overserved
אסאדו מפורק ,רוטב ברביקיו-וויסקי ,רוטב גבינה סודי ,פרוסות תפו"א
קרנצ'יות

49

The Cali Girl
סלמון מעושן ,רוטב ליים-קרם פרש ,בצל אדום מוחמץ ,מלפפון ,אורוגולה

52

The Tipsy Texan
בריסקט מעושן ,נקנקיית בקר מעושנת ,קולסלואו ,רוטב ברביקיו ,בצל לבן
קצוץ

48

טקסס ברביקיו Texas BBQ

תוספות Sides
צ'יפס בטטה
17

צ'יפס תפו"א
12

מק & צ'יז
14

קולסלואו
11

סלט טקסס
13

אנימל סטייל (רוטב גבינה וריבת בצל) +7

שתייה
בירה מהחבית ()1/3
גולדסטאר
היינקן

22
24

מרגריטה ליים קפואה
עם מלח-צ'ילי-ליים

28

לימונדה

13

שתייה מוגזת

12

מים מינרלים

11

קינוחים Sweet Tooth
Banana Bread Pudding
ברד פודינג מלחמניית בריוש ,בננה מקורמלות ,קרמל מלוח ,קצפת

24

מנות ילדים Kids Menu
כולל תוספת ועוגיית שוקולד-צ'יפ
Hamburger
המבורגר ילדים

39

Corndog
נקנקייה על מקל מצופה בבלילת קמח תירס

39

Crispy Chicken
עוף קריספי מטוגן

42

טקסס ברביקיו Texas BBQ
רביעיית פלורנטין ,דרך שלמה  43תל אביב
03-6768661

