
מנות ראשונות

הלחם שלנו לחם מחמצת הבית נאפה בתנור אבן מסורתי ומבחר מטבלים  22.00

קולורדו קרפצ'יו סינטה,קרם שום,שמן זית,כדוריות בלסמי וגבינת פרמז'ן טבעונית  65.00

אלסקה סביצ'ה סלמון טרי,קרם אבוקדו,קריספי שום,פילה לימון וצ'ילי  65.00

מיסיסיפי סלט עלים ירוקים, ירקות גינה, נאגטס עוף קריספי ואיולי צ'יפוטלה מקסיקני  52.00

וירג’יניה סלט עלים ירוקים, גילופי ירקות, פיצוחים מקורמלים בויניגרייט דבש והדרים  48.00

טקסס כנפי עוף ברוטב ראנץ מסורתי,בוטנים קלויים ובצל ירוק  55.00

שיקגו מבחר פטריות יער מוקפצות בשמן שום, עשבי תיבול טריים ובצלצלי שאלוט מקורמלים  56.00



מנות עיקריות
אנו מציעים נתחי בשר מובחרים המגיעים אלינו מצוננים היישר מנברסקה הרחוקה ועוברים תהליך יישון 
קפדני במקרר הבשר שלנו, הבשר מנברסקה "מדינת הבקר" בעלת 180 מיליון דונם שטחי מרעה, נחשב 

לבשר הטוב בעולם!!
אנו מציעים מידי יום רק את הנתחים שהגיעו לדרגת יישון אופטימלית.

פילה בקר איכותי 250 / 500 / 700 גרם  149.00 / 249.00 / 349.00

אנטריקוט 300 / 500 / 700 גרם 139.00 / 229.00 / 329.00

סינטה "נברסקה" מפרה שמנה 500 גרם 220.00

אנטריקוט "נברסקה" על העצם )קיים רק במידה והגיע לדרגת יישון מקסימלית( )מחיר ל100 גר'( 40.00

ספייריבס "נברסקה" בקר במרינדת בירה ותבלינים מסורתיים 800 גרם  154.00

המבורגר ראנץ' קלאסי 300 גרם  72.00

תוספות להמבורגר - חזה אווז, בצל, פטריות  12.00

פרגית צלוייה על הגריל,רוטב ציר בקר וסילן על פירה דיז'ון ושקדים קלויים  84.00

פילה דג ים-ירקות שורש וקרם לימון כבוש  98.00

*מנות עיקריות מוגשות עם תוספת לבחירה: צ'יפס, סלט ירוק, תפוח אדמה אפוי

תוספות

סלט ירוק  18.00

צ'יפס  18.00

תפוח אדמה  18.00

ילדים

שניצלונים פריכים  48.00

מיני המבורגר  48.00



Appetizers

Ranch House Bread Homemade sourdough bread baked in a  traditional stone oven 

with selection of dips  NIS 22

Colorado Sirloin carpaccio with garlic cream,olive oil,balsamic balls,vegan parmesan cheese  NIS 65

Alaska-salmon saviche,avocado cream,crispy garlic,lemon filet and chili  NIS 65

Mississippi Green salad, garden vegetables, crispy chicken nuggets 

and Mexican chipotle aioli  NIS 52

Virginia Green salad, shredded vegetables, caramelized nuts and a citrus and honey vinaigrette  NIS 48

Texas chicken wings in traditional ranch sauce, roasted peanuts  NIS 55

Chicago Forest mushrooms sautéed in garlic oil with fresh herbs and caramelized shallots  NIS 56



Main Course
We offer select cuts of meat, which arrive to us chilled straight from the faraway plains of 
Nebraska, and undergo a meticulous aging process in our meat locker. The meat from Nebraska, 
called "the Cattle State" with over 18 million hectares of grazing land, is considered the best 
meat in the world! 
We offer, on a daily basis, only the cuts of meat which have reached the optimal degree of aging.

Prime fillet of beef 250 gr. / 500 gr. / 700 gr.  NIS 149 / 249 / 349

Entrecote 300 gr. / 500 gr. / 700 gr.  NIS 139 / 229 / 329

Nebraska Prime sirloin, from a fattened cow, 500 gr.  NIS 220

Nebraska Entrecote on the bone (subject to availability and optimal aging)   (per 100 gr.) NIS 40

Nebraska Beef spareribs marinated in spiced beer, 800 gr.  NIS 154

Classic Ranch House hamburger, 300 gr.  NIS 72

Hamburger accompaniments – goose breast, onions, mushrooms  NIS 12

Grilled pullet with a beef and date syrupbroth on a Dijon puree with roasted almonds  NIS 84

Sea fish fillet with grilled root vegetables and pickled lemon cream  NIS 98

*Main course dishes served with choice of accompaniment: French fries, green salad, baked potato. 

Accompaniments

Green salad  NIS 18

French fries  NIS 18

Baked potato  NIS 18

Children's Meals

Crispy schnitzel  NIS 48

Mini hamburger  NIS 48


