
עדר טיפוח  קצביה ומשלוחי בשר    steak house  ארוחות וסדנאות בשר

www.gillis.co.il    04-6763555    gillisbeef@gmail.com

בשר מרמת הגולן

  בשר מרמת הגולן
מושב נוב 

יינות אדומים
 gamla 120 750₪ מ"לסנג'ובזה

gamla 120 750₪ מ"לבלנד אדום

gamla 135 750₪ מ"לקברנה סוביניון

  gamla 235 1.5₪ ליטר )מגנום(קברנה סוביניון

YARDEN 179 750₪ מ"לסירה

YARDEN 199 750₪ מ"לקברנה סוביניון

בקבוק זוגי 375 מ"ל

gamla 69 ₪קברנה סוביניון

 gamla 60 ₪סנג'ובזה

יינות לבנים - שאלו אותנו

בירות
18 ₪קרלסברג

בזלת הגולן - 
אייל ענברי מהחבית

15 200₪  מ"ל 

24 330₪  מ"ל

35 500₪  מ"ל

14 ₪מאלטי - בירה שחורה

שתיה קלה
בקבוקי זכוכית אישיים

₪ 10

משלוחי בשר יוצאים מהקצביה בגולן
ללקוחות פרטיים ברחבי הארץ



רוצים להנות מכל הטעמים?
מזמינים ארוחת טעימות...

טעימות גריליס:
חציל קלוי, בשר טחון וטחינה 

פרגית מתובלת

המבורגיליס  

נתחי טלה בצ'ימיצ'ורי

אנטריקוט בגריל

225 ₪ לסועד/ת

טעימות רק בשר בקר:
חציל קלוי, בשר טחון וטחינה 

המבורגיליס 

נתחי טלה בצ'ימיצ'ורי

אנטריקוט בגריל 

פילה בגריל

250 ₪ לסועד/ת

הגרילמן מארח - מהמטבח של גיליס
אירוח בשרי מכל הלב,  כולל כוס יין או בירה

 מחייב הזמנה של כל השולחן.

320 ₪ לסועד/ת

דואט קלאסי
2 סטייק אנטריקוט / אנטריקוט ונתחי טלה בצ'ימיצ'ורי 

420 ₪ לזוג

דואט ספיישל
פילה ואנטריקוט / פילה ונתחי טלה בצ'ימיצ'ורי

460 ₪ לזוג

דואט ארוחה זוגית מפנקת
מנת פתיחה: 

חציל קלוי עם בשר וטחינה / עראיס 
שתיה: 

בקבוק יין 375 מ"ל או 2 מנות בירה

המחירים אינם כוללים דמי שירות. 
תודה

במידה ויש רגישות לרכיב מזון מסויים- 
נבקש ליידע את  האחראי )לא המלצר(.

אורח שלא הזמין מנה עיקרית, 
יחוייב ב - 90 ש"ח

מעל גיל 3 יש להזמין ארוחה.

125 ₪פרגיות מתובלות – 250 גר'

150 ₪המבורגיליס -  400 גר' ) 2 יח' (

175 ₪סטייק אנטריקוט – 300 גר'

210 ₪פילה בקר – 250 גר'

איזו ארוחה תרצו לאכול?

נוסף לבשרים, הארוחה כוללת:

חומוס עם בשר 

תפוחי אדמה מטוגנים

3 סוגי סלטים 

לסיום: 
טרפלס שוקולד* - ברס אגוזי לוז בציפוי שוקולד על מקל קינמון

שתיה חמה בשירות עצמי )תה / קפה(

55 ₪חציל קלוי עם בשר וטחינה 

55 ₪עראיס - בשר וטלה מתובלים בפרנה

מנות פתיחה )תוספת לעיקרית(

95 ₪המבורגיליס / פרגית 

115 ₪אנטריקוט 

וקינוח הארוחה כוללת: צ'יפס, שתיה 

ארוחות ילדים )עד גיל 12(

אירוח אצל גיליס, הוא יותר מהזמנת מנה...
אצלנו נהנים מארוחה מלאה!

תוספת קינוח - 12 ₪  ליח'


