מתקפל פנימה

חזית

גב

חדשששש

ג׳אנגל
איטלקיה בספארי
לא שפוי!
ארוחת פסטה
עם שתייה
לארבעה
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פיהוק בוקר או ארוחת ארבע
-שקשוקה  +מיני חלה  +סלט גן  +טחינה 46
כריכי פאניני :מוצרלה ,פסטו  /פטה קראנ׳צי  /טונה  /אנטיפסטי
שלם/חצי 19/29
טוסט פאניני מפנק עם תוספות וגבינת גאודה 35
סלטים
-סלט מסאי עם קרעי מוצרלה ,עגבניות שרי
צבעוניות ,זיתי קלמטה ,בזיליקום ,קרוטונים,
נענע ועוד בשמן זית ולימון טרי
42
סלט פטה קראנצ׳י
קרעי גבינת פטה קראנצ׳ית ,חסה ,פלפלים ב 2-צבעים,
בצל סגול ,פטריות ,עגבניות מיובשות ,זיתי קלמטה
44
-שתייה חמה/קלה/אייס עם כדורי קסם ועוד

להזמנות ,אירועים ושאגות
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לא מבקרים בספארי בלי לעבור
בג׳אנגל ,המסעדה האיטלקית החדשה
-הג׳אנגל ממוקמת במתחם חוייתי
שעוצב בהשראת לודג׳ אפריקאי
-על שפת אגם הקופים  -בין גן השעשועים
לפינגווינים!
-הג׳אנגל מציעה תפריט עשיר
על בסיס המטבח האיטלקי -
פיצות  -פסטות  -כריכים  -ועוד
לצד תוספות מגניבות ,נשנושים,
משקאות צבעוניים ,קפה וקינוחים
-עוד בתפריט :פינת קריאה לילדים,
קוף ,הפוך ,אורנגאוטן שמת לחיבוק ועוד...
ארוחת שבט
שתי פיצות,
צ׳יפס ענק
וסלט גדול

119

נב .אם לא תקפצו לבקר
יאכל אתכם אריה
גררררר....

כפולה צד ימין

כפולה

ארוחות פצץ
במחיר מומלץ
גרררר..

DEALS

מתקפל

WELCOME
TO THE
JANGLE

GRRRRRRRRRRR GRRRRRRRRRRRRREAT
ועוד

ארוחות ג׳אנגל

ארוחות ג׳אנגל

מבצע מטורררף למשפחות
--

ארוחת פסטהפארי
פסטה לבחירה (בלרינה סלק/רדיאטורי)  +סלט גן/מרק  +שתייה
49
-ארוחת פיצה זולו
פיצה  +סלט גן/מרק  +שתייה
44
-ארוחת פיש אנד צ׳יפס
נתחי דג בטמפורה ,רוטב צ׳יפוטלה בצד  +מלא צ׳יפס  +שתייה
49
-ארוחת פאניני
כריך פאניני ג׳אמבו לבחירה  +סלט גן\מרק  +שתייה
39
-ארוחת טוסט
טוסט ג׳אמבו לבחירה  +סלט גן\מרק  +שתייה
45
-ארוחת שקשוקה
שקשוקה  +מיני חלה  +סלט גן וטחינה  +שתייה
49
-ארוחת סלט
סלט מסאי או סלט פטה קראנצ׳י  +מיני חלה  +שתייה
46

ארוחת שבט
(מומלץ לשבט של ארבעה)
שתי פיצות גדולות ,צ׳יפס ענק ,סלט גדול
119
-פסטה שבט
(מומלץ לשבט של ארבעה)
שתי פסטהפארי לבחירה ,שני פסטה ילדים ,קנקן שתייה
124

ארוחות גורים
(עד גיל )12
-פסטה גורים
פסטה ביסלי ברוטב עגבניות/רוזה  +כוס ירקות  +שתייה  +הפתעה
39
-ארוחת חניתות
שניצלוני תירס ( 4יח')  +כוס ירקות  +צ'יפס  +שתייה  +הפתעה
39
-ארוחת פיצה מובוטו
פיצה גורים  +כוס ירקות  +שתייה  +הפתעה
36
כל הארוחות מגיעות עם כוס תה קר או לימונדה אדומה
תוספת לשתייה קלה  / ₪ 4 -תוספת מיני חלה ₪ 4 -

תעלו אותי
לאינסטגרם
פלייייז

ראשונות:
לחם אפריקאי ומטבלים  / 18פוקצ'ה אנטיפסטי 25
מאפה מנצ'גו ופטה חלומי 26
-פיצה זולו פיצה פגזית מתנור האבן שלנו 36
עם תוספות שרק תשאגו :זיתים  /תירס  /טונה  /בצל  /פטריות /
גבינת פטה  /פילפל קלהארי חריףףף  3ש״ח לכל תוספת
-פסטהפארי
בלרינה סלק  /רדיאטורי (מסולסלת) 42
רביולי בטטה/ארבע גבינות 52
עם רוטב לבחירה:
פומודורו .עגבניות ,שום ,שמן זית ובזיליקום
רוזה .רוטב עגבניות,שום ,שמן זית ,בזיליקום ונגיעות שמנת
אלפרדו .שמנת ,פטריות ,שום ,יין לבן ,שמנת ואגוז מוסקט
אליו אוליו .עגבניות מיובשות ,עגבניות שרי ,זיתי קלמטה ,שום,
יין לבן ועשבים
-וגם :שניצלוני תירס  / 36פיש אנד צ׳יפס / 45
שקשוקה עם מיני חלה  / 46בייגל טוסט  / 18סלט יווני /38
פסטה ילדים  / 22פסטה ביסלי 34
בצד:
ג׳ערה של צ׳יפס  / 25הום פרייז עם חמאה ושמנת צ׳ילי 28
מתוק:
קוקיס  / 10בראוניז  / 18הפתעת שוקולד 7
כדורי תמרים (טבעוני)  / 7סופלה שוקולד 34
צנצנת פסיפלורה או אוראו  / 34רול סושי אוראו 36
גלידה אמריקאית עם תוספות מגניבות כוס  10גביע 14
מיוחד תוספת כדורי קסם 5
לשתות:
קנקן גדול  / 26כוס מיץ  / 8פחית שתייה קלה 10
בקבוק שתייה קלה  / 12מיני מים  / 6מים גדול 10
סאפי אלוורה  / 12ג׳ומקס  / 12תה אריזונה 14
בירה בפחית  500מ״ל  / 23אקס אל  / 10ג׳אנגל אייס 15
מיוחד :גא׳נגל אייס עם כדורי קסם 19

