
PRESS START



29₪
VAMPIRE KILLER

,יולק םוש םחל
יתיב ילויא םע שגומ
)הניחטב ףילחהל ןתינ(

,יולק םוש םחל
יתיב ילויא םע שגומ
)הניחטב ףילחהל ןתינ(

45₪
SUPER SMACHOS

 ןוחט רקבמ ילי'צ םע סו'צאנ
תוינבגע תסלסו ,לצב ,ילומקאווג

 ןוחט רקבמ ילי'צ םע סו'צאנ
תוינבגע תסלסו ,לצב ,ילומקאווג

35₪
MUSHROOM KINGDOM

 תואלוממ ולבוטרופ תוירטפ
 םוקיליזב וטספ ,תיטנקיפ תוינבגע תסלסב
.םינוטסוט םע שגומ .םיריעצ םילעו

 תואלוממ ולבוטרופ תוירטפ
 םוקיליזב וטספ ,תיטנקיפ תוינבגע תסלסב
.םינוטסוט םע שגומ .םיריעצ םילעו

         
DRAGON WINGS

 ונלש ידוסה בטורב םייפנכ
תופירח תוגרד 3-ב

 ונלש ידוסה בטורב םייפנכ
תופירח תוגרד 3-ב

₪ 52 וליק /  ₪ 44 'רג 750 / ₪ 34 'רג 500 ₪ 52 וליק /  ₪ 44 'רג 750 / ₪ 34 'רג 500

39₪
ZOMBIE BRAINS

 ,ךירפ יופיצב תנגוטמ תיבורכ
 הקורי הניחט םע תשגומ

 ,ךירפ יופיצב תנגוטמ תיבורכ
 הקורי הניחט םע תשגומ

36₪
DEVIL MAY FRIES

.תיבה לוביתב ספי'צ .תיבה לוביתב ספי'צ

29₪
YODAMAME

,סג חלמ םע םילימרתב היוס ילופ ףיטח
 ןומילו םוש

,סג חלמ םע םילימרתב היוס ילופ ףיטח
 ןומילו םוש

36₪
FIREBALLS

בטורב םיצפקומ הריפ ירודכ
 .וטספ ילויא ,ףירח ילי'צ 

בטורב םיצפקומ הריפ ירודכ
 .וטספ ילויא ,ףירח ילי'צ 

36₪
BATATA ROYAL

.הטטב ספי'צ .הטטב ספי'צ

36₪
SONIC’S GOLDEN RINGS

.תיבה יבטר םע תושגומ ,לצב תועבט .תיבה יבטר םע תושגומ ,לצב תועבט

=HUNGER POINTS

ןטולג אלל=ינועבט=  :ארקמ  :ארקמ



58₪
WINNER WINNER

SCHNITZEL DINNER

.תבחמב ספי'צו םינולצינש .תבחמב ספי'צו םינולצינש

45₪
NAUGHTY DOG

)לעמ ו׳ג יפולס בטור םע הייקינקנ( גוד ילי'צ
 שובכ בורכ ,יתיב ילויא , לדרח םע הינמחלב
.הריחבל תפסות םע .תוינבגעו

)לעמ ו׳ג יפולס בטור םע הייקינקנ( גוד ילי'צ
 שובכ בורכ ,יתיב ילויא , לדרח םע הינמחלב
.הריחבל תפסות םע .תוינבגעו

49₪
PB&J CHICKEN

 םינטוב תאמח בטורב ףוע ידופיש 3
.הריחבל תפסות םע עיגמ ,תות תבירו

 םינטוב תאמח בטורב ףוע ידופיש 3
.הריחבל תפסות םע עיגמ ,תות תבירו

55₪
CHICKEN GUACAMELEE

,יתיב ילויא םע ףוע הזח וא לצינש ךירכ
 ,שובכ ןופפלמ ,לוגס לצב ,ילומקאווג ,ילי'צ
.הריחבל תפסות םע .הינבגעו הסח

,יתיב ילויא םע ףוע הזח וא לצינש ךירכ
 ,שובכ ןופפלמ ,לוגס לצב ,ילומקאווג ,ילי'צ
.הריחבל תפסות םע .הינבגעו הסח

39₪
ZYRA

 ,יולק לפלפ ,ופוט םע ינועבט ךירכ
 ,תוינבגע ,שובכ ןופפלמ ,ילומקאווג
לוגס לצבו הסח

 ,יולק לפלפ ,ופוט םע ינועבט ךירכ
 ,תוינבגע ,שובכ ןופפלמ ,ילומקאווג
לוגס לצבו הסח

59₪
HOTLINE MIAMI

הכירפ הנירפב תיקלטיא הדנירמב תיגרפ
 ,לוגס לצב )יטנקיפ( ילטופי׳צ בטור םע 

הסחו תוינבגע

הכירפ הנירפב תיקלטיא הדנירמב תיגרפ
 ,לוגס לצב )יטנקיפ( ילטופי׳צ בטור םע 

הסחו תוינבגע

42₪
BULBASAUR

 ,םייתיב םינוטורק םע רסיק טלס
.לוגס לצבו ןופפלמ , ירש תוינבגע
₪10 תפסותב הנוט וא ףוע םע לבקל ןתינ

 ,םייתיב םינוטורק םע רסיק טלס
.לוגס לצבו ןופפלמ , ירש תוינבגע
₪10 תפסותב הנוט וא ףוע םע לבקל ןתינ

55₪
VIEWTIFUL SLOPPY JOE

 ןוחט רשב םע ו'ג יפולס ךירכ
 שגומ ויקיברב בטורב ןיע תציב
הריחבל תפסות םע

 ןוחט רשב םע ו'ג יפולס ךירכ
 שגומ ויקיברב בטורב ןיע תציב
הריחבל תפסות םע

52₪
HITMONCHAN

 ,םיירט תוקרי ,םירוחש םישדע טלס
 הל'ג יחוציפו תימלוג הניחט
ריחמ תפסות אלל ופוט וא ףוע םע לבקל ןתינ

 ,םיירט תוקרי ,םירוחש םישדע טלס
 הל'ג יחוציפו תימלוג הניחט
ריחמ תפסות אלל ופוט וא ףוע םע לבקל ןתינ

ןטולג אלל=ינועבט=  :ארקמ  :ארקמ



150₪ SAUSAGE PARTYץלמומ 
םישנא 3-ל

 Hot Dog x3
.לבותמ ספי'צו לצב תועבט ,םייפנכ םע עיגמ
Make-A-Wish Israel ןוגראל המורת - הנמה תוסנכהמ קלח

 Hot Dog x3
.לבותמ ספי'צו לצב תועבט ,םייפנכ םע עיגמ
Make-A-Wish Israel ןוגראל המורת - הנמה תוסנכהמ קלח

175₪ LAN PARTYץלמומ 
םישנא 3-ל

םירגרוב ינימ 6 לש םירבח תייצניבמוק
.לצב תועבטו תויקינקנ ,ספי'צ םע עיגמ

םירגרוב ינימ 6 לש םירבח תייצניבמוק
.לצב תועבטו תויקינקנ ,ספי'צ םע עיגמ

275₪ MONSTERKILLץלמומ 
םישנא 4-ל

םירגרוב ינימ 8 לש םירבח תייצניבמוק
לצב תועבט ,תויקינקנ ,ספי'צ ,םייפנכ םע עיגמ
  הלק הייתש תוסוכ 4-ו
)ח״ש 20 - יצח ,ח״ש 15 - שילש - הריבל ףילחהל ןתינ(

םירגרוב ינימ 8 לש םירבח תייצניבמוק
לצב תועבט ,תויקינקנ ,ספי'צ ,םייפנכ םע עיגמ
  הלק הייתש תוסוכ 4-ו
)ח״ש 20 - יצח ,ח״ש 15 - שילש - הריבל ףילחהל ןתינ(

65₪
 

 ,לצב ,הינבגע ,הסח ,ךירפ יופיצב ףוע הזח
 ,שובכ ןומיל ילויא ,ץומח ןופפלמ
 .הריחבל תפסות

 ,לצב ,הינבגע ,הסח ,ךירפ יופיצב ףוע הזח
 ,שובכ ןומיל ילויא ,ץומח ןופפלמ
 .הריחבל תפסות

CRISPY
 CHICKEN BURGER 

65₪/
85₪

 

 ,הסח םע םישגומ ,)׳ג 80( תיבה רגרוב ינימ 2
 ,שובכ ןומיל ילויא ,ץומח ןופפלמ ,לצב ,הינבגע
 .הריחבל תפסות

 ,הסח םע םישגומ ,)׳ג 80( תיבה רגרוב ינימ 2
 ,שובכ ןומיל ילויא ,ץומח ןופפלמ ,לצב ,הינבגע
 .הריחבל תפסות

LVLUP BURGER /
DOUBLE BURGER 

52 ₪
NEXT LEVEL BURGER

 ,שרוש תוקריו םישדעמ םירגרוב ינימ 2
הינבגע ,הסח ,ילומקאווג ,ןגוטמ לצב
 ויקיברב ,קותמ ילי'צ בטורב לצב
 הריחבל תפסותו

 ,שרוש תוקריו םישדעמ םירגרוב ינימ 2
הינבגע ,הסח ,ילומקאווג ,ןגוטמ לצב
 ויקיברב ,קותמ ילי'צ בטורב לצב
 הריחבל תפסותו

 :רגרובמהה לעמ
 ₪10 - תינועבט הניבג
 ₪8 - ןיע תציב
₪5 - תויולצ תוירטפ/ילומקאווג/למרוקמ לצב



49₪
RED DEAD 
REDEMPTION

,ןרפעז ,סייפס הטירגנ ,חופת םיב םי׳ג
ןומיל ץימ ,םיחופת 

,ןרפעז ,סייפס הטירגנ ,חופת םיב םי׳ג
ןומיל ץימ ,םיחופת 

55₪
UNTIL DAWNץימ ,םידרו ןטור ,תויצומח ,םיזופת ,זרלזיווט הקדוו 

בוברעל זרלזיווט לקמו זופת ,ןומיל
 ץימ ,םידרו ןטור ,תויצומח ,םיזופת ,זרלזיווט הקדוו
בוברעל זרלזיווט לקמו זופת ,ןומיל

55₪
DONKEY KONGתויצומח ,לינו פוריס ,ןבל םור ,הקדוו ,הננב רקיל, 

הננב תות ץימ ,קסרפא
 ,תויצומח ,לינו פוריס ,ןבל םור ,הקדוו ,הננב רקיל
הננב תות ץימ ,קסרפא

49₪
PRINCESS 
PEACH

 ,קסרפא ,ןומיל ,קובמס ,האוספ ,הקדוו
סוקוק רתכו תויצומח

 ,קסרפא ,ןומיל ,קובמס ,האוספ ,הקדוו
סוקוק רתכו תויצומח

49₪
NUKA COLAריב ר'גני'ג ,דיירוטייג ,ןומיל ,קובמס ,הליקט,

לוחכ ואסארוק 
,ריב ר'גני'ג ,דיירוטייג ,ןומיל ,קובמס ,הליקט

לוחכ ואסארוק 

49₪
LIQUID SNAKEתויצומח ,ןומיל ,םידרו ,קס לפירט ,הקדוו תויצומח ,ןומיל ,םידרו ,קס לפירט ,הקדוו

49₪
FUS RUM DAסננא ,ןומיל ,סוקוק ,חופת םיב םי'ג ,סייפס םור סננא ,ןומיל ,סוקוק ,חופת םיב םי'ג ,סייפס םור

49₪
ARAK CROFTקסרפא ,ןומיל ,הדנומיל ,םידרו ,האוספ ,קארע קסרפא ,ןומיל ,הדנומיל ,םידרו ,האוספ ,קארע

49₪
PICKLE RICKריב ר'גני'ג ,ןומיל ,הטנמ ,קובמס ,ןי'ג ריב ר'גני'ג ,ןומיל ,הטנמ ,קובמס ,ןי'ג

55₪
NUNUהקדוו-ו ןבל םור ,לינו פוריס ,סוקוק פוריס ,היוס בלח הקדוו-ו ןבל םור ,לינו פוריס ,סוקוק פוריס ,היוס בלח

55₪
CRASH 
BANDICOOT

םיחופתו םיזופת ,חופת םיב םי׳ג ,יקסיו ,וגנמ ,קסרפא םיחופתו םיזופת ,חופת םיב םי׳ג ,יקסיו ,וגנמ ,קסרפא

35₪
SHARK ATTACKלוחכ דייארוטייג ,הקדוו ,תות פוריס ,תויצומח ,הליקט, 

וסארוק ולב ,ןומיל ,ןבדבוד פוריס ,סוקוק פוריס
 ,לוחכ דייארוטייג ,הקדוו ,תות פוריס ,תויצומח ,הליקט
וסארוק ולב ,ןומיל ,ןבדבוד פוריס ,סוקוק פוריס

49₪
SALLYקסרפא ,סננא ,תות ןטור ,האוספ ,הקדוו

ימוג תומצעו
קסרפא ,סננא ,תות ןטור ,האוספ ,הקדוו
ימוג תומצעו

55₪
D.VAהאוספ ,םידרו תות פוריס ,ןומיל ץימ ,שאר ,הקדוו, 

הדוסו תויצומח
 ,האוספ ,םידרו תות פוריס ,ןומיל ץימ ,שאר ,הקדוו

הדוסו תויצומח

35₪
FORTNITEסוקוק תיצמתו דיירוטייג סיסב לע ןי'גריו הקשמ

)לוהוכלא אלל(
סוקוק תיצמתו דיירוטייג סיסב לע ןי'גריו הקשמ
)לוהוכלא אלל(

=SUGER POINTS



רטיפיבןי׳ג
סקירדנה

19 ₪
26 ₪

40 ₪
45 ₪

 הקנרב הנרפףיטס'גד
רטסיימרגי

21 ₪
19 ₪

39 ₪
40 ₪

יקסיוו
יטוקס

 דר ינו'ג
קאלב ינו'ג

19 ₪
23 ₪

40 ₪
44 ₪

יקסיוו
יאקירמא

 סלאינד ק'ג
חופת םיב םי'ג

23 ₪
23 ₪

49 ₪
49 ₪

הקדוו
ילוטס
תילע ילוטס
יאסא ךוג ןאו

19 ₪
28 ₪
26 ₪

32 ₪
53 ₪
48 ₪

םור
הנבל הטירגנ
ההכ הטירגנ
סייפס הטירגנ

18 ₪
19 ₪
20 ₪

38 ₪
40 ₪
42 ₪

הליקט
 דלוג ובראוק
 ודסופר ורגלימ
וחיינא ורגלימ

19 ₪
26 ₪
28 ₪

40 ₪
45 ₪
53 ₪

יקסיוו
יריא

 רומלוט
 ןוסמיי'ג
סלימשוב

19 ₪
19 ₪
22 ₪

40 ₪
40 ₪
42 ₪

סינא
 וזוא/תילע קרע
 סיטספ
 הקובמס

16 ₪
19 ₪
19 ₪

32 ₪
40 ₪
40 ₪

 יקסיוו
 לגניס
 טלאמ

ןקירמא ןשוטנכוא
רדלוש יקנאמ
12Y יניוולב
IPA ךידיפנלג

28 ₪
30 ₪
33 ₪
33 ₪

55 ₪
58 ₪
65 ₪
65 ₪

ףיטירפא
 וקנאיב יניטרמ
 וסור יניטרמ
ירפמק

 

19 ₪

35 ₪
35 ₪
40 ₪

₪ Dupuy X.O60 ₪115קאינוק

לוהוכלא

ןפטשניוו/סניג/בגנ
 ₪ 38 יצח / ₪ 30 שילש

גרובוט/סקב
 ₪ 33 יצח / ₪ 27 שילש

רצלמה תא לאש - ףלחתמ זרב

תיבחהמ הריב

15 ₪

 / טיירפס טאיד / טיירפס / וריז הלוק / הלוק
/ תויצומח / ןשאר / ריב ר'גני'ג / קינוט ימ

 םיזופת / הדנומיל / הרוחש הריב 

 םיילרנימ םימ
הדוס
דיירוטייג
רטסנאמ

 12 ₪
 12 ₪
26 ₪
20 ₪

הלק הייתש

ןיי

הנודרשןבל
ץרווג

32 ₪
35 ₪

110 ₪
120 ₪

ןויניבוס הנרבקםודא
ולרמ

32 ₪
32 ₪

110 ₪
110 ₪

₪ 105וטקסומלוחכ

 ראטסדלוג
 הכלמ

1664
יבסרמאס
גרבסלרק
 )ןטולג אלל( הרואד היירטסא
)לוהוכלא אלל( סקב

28 ₪
 35 ₪
 32 ₪
30 ₪
28 ₪

הנורוק
 הלטס
 וסדרמ
 ףוש יר'צ
ןולא רטרופ בגנ

30 ₪
32 ₪

 35 ₪
 35 ₪
35 ₪

 30 ₪
25 ₪

הריב ייקובקב



No alcohol under 18

Free to play : all games are free on consoles/PC/
arcade

Sharing is caring - go find your player 2

Your default playtime is 2 hours

Don’t know what to play? just ask us. 

Playing on an empty stomach is not cool

Lvlup membership will always bring you back to 
mothership

Buy one beer for the price of two and get a free beer!

Victory is always sweeter with a cocktail

Secret cheat code for extra ketchup is

For an extra XP BOOST follow us on Facebook and 
Instagram

Most important ... HAVE FUN !!!!



THANK YOU FOR PLAYING


