truffle oil

25

SWEET POTATO FRIES

chipotle mayo

33

THE MENDEL

steak burger, vegan cheddar, lamb (f)acon,
lettuce, tomato, onion, garlic mayo, bbq
sauce

75

THE PRO-FRESSER

steak burger, vegan mozzarella, pastrami
hash, kimchi, pickled onions, baby
spinach, sriracha truffle mayo

73
74

CHILI CHEESE FRIES

crave fries, beef chili, vegan cheese sauce,
red onion, scallions

45

DUCK FRITES

crave fries, duck & chicken confit, vegan
parmesan, tobacco onions, garlic mayo

63

THE TRUFFLE

steak burger, vegan mozzarella, garlic &
white wine mushrooms, tobacco onions,
baby spinach, truffle parsley mayo

36

SOUTHWESTERN
RODEO

steak burger, vegan cheddar, maple
sriracha candied (f)acon, pickled jalapeños
peppers, onion ring, lettuce, tomato, bbq
sauce, garlic mayo

78

DOUBLE TROUBLE

mustard seared double steak burger,
double vegan cheddar, animal style
onions, tomato, pickles, lettuce, animal
sauce

110

double duck +23 / lamb (f)acon +14

lamb (f)acon +14

THE BIG O

panko crusted onion rings, sriracha
truffle mayo

29

NACHO GRANDE

corn tortilla chips, pico de gallo, black
beans, pickled onion, cilantro, vegan
cheese sauce, vegan sour cream, pickled
jalapeño peppers

55

SMASH BURGERS

beef chili +9 / lamb (f)acon +14 /
pulled brisket +18 / bbq chicken + 12

CHICKEN TENDIES

crispy chicken fingers, bbq sauce

42

100 GRAMS GROUND BEEF SMASHED PATTY, VEGAN CHEDDAR, LETTUCE,
TOMATO, ONION, PICKLES, ANIMAL SAUCE, SESAME SEED BUN

CRISPY WINGS

bbq sauce

36

SINGLE - 41 / DOUBLE - 58 / TRIPLE - 75 / QUADRUPLE - 92

LAMB (F)ACON

cured, smoked, lamb breast

BRISKET BITES

smoked sous vide brisket, bbq sauce,
coleslaw, pickles, sesame seeds

maple sriracha candied lamb (f)acon +3

41
44

*recommended with a vegan milkshake & fries!

CLASSIC SANDWICHES

32

THE REUBEN

grilled chicken +23 / (f)acon bits +14

CRAVE GREEN

romaine lettuce, baby spinach, cabbage,
cherry tomatoes, cucumbers, red onion,
pickled kohlrabi & carrots, toasted
almonds, honey mustard vinaigrette

CHEF'S TABLE
cage free organic egg +7 / lamb (f)acon +14

KOREAN BBQ FLAT
BREAD

350 gm rib eye, chimichuri
crave fries or green salad

korean marinated skirt steak, baby
spinach, pickled kohlrabi-carrots-onions,
scallions, sesame seeds, gochu mayo,
focaccia double skirt steak +23
*share me!

contains
nuts

spicy

vegetarian

ASK US ABOUT
CRAVE CATERING

150
73

65

extra vegan cheese +7 / extra kimchi + 5
*recommended with an ipa beer!

36

grilled chicken +23 / turkey breast +23 /
lamb (f)acon +14 / sautéed mushrooms +9

KING CRAVE

THE NEW YORKER

beef hot dog, sauerkraut, relish, mustard

WHERE'S THE BEEF?

beyond burger, vegan cheddar, lettuce,
tomato, onion, pickles, animal sauce

NY-style corned beef, coleslaw, animal
sauce, mustard, toasted sourdough bread

65

MILE HIGH
TURKEY CLUB

honey mustard glazed turkey breast,
lamb (f)acon, lettuce, tomato, pickled
onions, animal sauce, garlic mayo, toasted
sourdough bread

62

PULLED BRISKET

adobo braised pulled brisket, coleslaw,
tobacco onions, bbq sauce, garlic mayo,
toasted sourdough bread

65

B.L.T.

lamb (f)acon, lettuce, tomato, garlic mayo,
toasted sourdough bread

67

extra lamb (f)acon +26

THE DOUBLE DECKER

38

63

HAPPY ENDINGS
PEANUT BUTTER
BROWNIE

brownie crumble, crack chocolate, salted
peanut butter mousse, lotus maple sauce,
lotus crumble

36

LEMON CHEESECAKE

lemon curd, vegan cream cheese mousse,
shortbread crumble, toasted almonds

36

FRENCH TOAST

apple pie french toast, cinnamon sugar,
vegan whipped cream, lotus maple sauce,
maple syrup, candied pecans

41

SOFT DRINKS

89

vegan chocolate milkshake, vegan
whipped cream, pecan crumble

35
7

seltzer, lemon, mint

COKE, COKE ZERO, SPRITE, SPRITE ZERO, PERRIER

13

SNAPPLE

21

ARIZONA TEA

LOWAH EAST SIDE

honey mustard glazed turkey breast,
NY-style corned beef, pickles, coleslaw,
tabbacco onions, mustard, animal sauce,
toasted sourdough

lamb (f)acon +14 / caramelized onions +5 /
animal style +8 / jalapeños +5 /
beef chili +9

extra beyond meat + 24 / extra vegan
cheese + 7

HOUSE DETOX SODA

DOUBLE THE MEAT, DOUBLE THE FUN! +23

romaine lettuce, croutons, vegan
parmesan

buffalo style +3

MILKSHAKE

NY-style pastrami, vegan mozzarella,
kimchi, pickled onions, sriracha truffle
mayo, toasted sourdough bread

64

crispy dark meat chicken, coleslaw,
pickles, bbq sauce, ranch dressing

lamb (f)acon +14

gluten-free bun +8 / cage free fried organic egg +7 / lamb (f)acon +14 /
caramelized onions +5 / tobacco onions +5 / sautéed mushrooms +9 /
jalapeños +5 / beef chili +9 / extra vegan cheese +7 / onion ring +7
make me animal style +8

GET YOUR GREENS
CAESAR SALAD

CRISPY AF CHICKEN

ask your server

peach, blueberry, green tea

MINERAL WATER

SHARE THE LOVE!

buffalo style +3 / korean bbq +3 /
honey mustard +3

SESAME SEED BUN / GLUTEN FREE BUN + 8

CRAVE MERCH

ANIMAL FRIES

crave fries, vegan cheese sauce, animal
sauce, animal style onions

FUN IN A BUN

BRING HOME THE (F)ACON
(100 GRAMS) 41

18
12

GIFT CARDS

load it - gift it - repeat!

T-SHIRT

69

SWEATSHIRT

136
42/60

HATS
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CRAVE FRIES

BEEF COOKED MEDIUM RARE UNLESS OTHERWISE REQUESTED / BURGERS ON A SESAME SEED BUN
200 grams ground steak - burgers available half-assed (no bun)
cage free organic egg +7 / lamb (f)acon +14 / gluten-free bun +8

Notice: we cannot guarantee that any of our products are free from allergens (including eggs, soy, tree nuts, peanuts, wheat & others) as we use shared equipment to store, prepare & serve them.

STEAK BURGERS

MUNCHIES

מנצ'יס

בלחמניית שומשום  /לחמנייה ללא גלוטן 8+

קריספי  AFצ'יקן

צ'יפס בטטה

מיונז צ'יפוטלה

33

המנדל

סטייק בורגר ,צ'דר טבעונית( ,פ)ייקון טלה ,חסה,
עגבנייה ,בצל ,מיונז שום ,רוטב ברביקיו

75

צ'יפס -צ'ילי -גבינה

הצ׳יפס של קרייב ,צ'ילי בקר ,גבינה טבעונית ,בצל
סגול ,בצל ירוק

45

הפרופסור

צ'יפס ברווז

הצ׳יפס של קרייב ,קונפי ברווז ועוף ,פרמזן
טבעונית ,בצל טבק ,מיונז שום

63

סטייק בורגר ,מוצרלה טבעונית ,שבבי פסטרמה
מטוגנת ,קימצ'י ,בצל כבוש ,בייבי תרד ,מיונז
סרירצ'ה-כמהין

73

הטראפל

סטייק בורגר ,מוצרלה טבעונית ,פטריות מוקפצות
ביין לבן ושום ,בצל טבק ,בייבי תרד,
מיונז פטרוזיליה-כמהין

הרודאו

סטייק בורגר ,צ׳דר טבעונית( ,פ)ייקון טלה בגלייז
מייפל סרירצ׳ה ,חלפיניו כבוש ,טבעת בצל ,חסה,
עגבנייה ,מיונז שום ,רוטב ברביקיו

78

דאבל טראבל

סטייק בורגר כפול צרוב בחרדל ,פי שתיים צ'דר
טבעונית ,בצל מקורמל אנימל סטייל ,עגבנייה,
מלפפון חמוץ ,חסה ,רוטב אנימל

110

ברווז כפול ( / 23+פ)ייקון טלה 14+

צ'יפס אנימל סטייל
The Big O
נאצ'ו גרנדה

הצ'יפס של קרייב ,גבינה טבעונית ,רוטב אנימל,
בצל וחלפיניו מטוגנים בחרדל (פ)ייקון טלה 14+

36

טבעות בצל בטמפורה ופנקו יפני ,מיונז סרירצ'ה-
כמהין

29

נאצ'וס מטורטיות תירס ,פיקו דה גאיו ,שעועית
שחורה ,בצל כבוש ,כוסברה ,גבינה טבעונית ,שמנת
חמוצה טבעונית ,חלפיניו כבוש

55

צ׳ילי בקר ( / 9+פ)ייקון טלה  / 14+חזה בקר מפורק / 18+
עוף בברביקיו 12+

השניצלונים של קרייב

אצבעות חזה עוף קריספי ,רוטב ברביקיו

כנפיים קריספי

רוטב ברביקיו
באפלו סטייל / 3+ברביקיו קוריאני  / 3+חרדל ודבש 3+

42
36

(פ)ייקון טלה

(פ)ייקון טלה בגלייז מייפל סרירצ׳ה 3+

חזה טלה מעושן

41

נגיסי בריסקט

נגיסי חזה בקר מעושנים לאחר בישול בסו-ויד,
רוטב ברביקיו ,קולסלאו ,מלפפון חמוץ ,שומשום

44

74

סמאש בורגרים

 100גרם בשר טחון סמאש ,צ׳דר טבעונית ,חסה ,עגבנייה ,בצל ,מלפפון חמוץ ,רוטב אנימל,
מוגש בלחמניית שומשום

סלט ״הקיסר״

חסה רומיין ,בייבי תרד ,כרוב ,עגבניות שרי,
מלפפון ,בצל סגול ,קולורבי וגזר כבושים ,שקדים
קלויים ,ויניגרט חרדל ודבש

36

עוף בגריל ( / 23+פ)ייקון טלה 14+

סלט ירוק

עוף בגריל  / 23+חזה הודו ( / 23+פ)ייקון טלה / 14+
פטריות מוקפצות 9+

מכפילים את כמות הבשר ,כי חיים רק פעם אחת 23+
דה-רובן

לואר איסט סייד

קורנביף בקר ניו-יורק סטייל ,קולסלאו ,חרדל ,רוטב
אנימל ,לחם מחמצת קלוי

65

מייל היי הודו

חזה הודו בגלייז חרדל ודבש( ,פ)ייקון טלה ,חסה,
עגבנייה ,בצל כבוש ,רוטב אנימל ,מיונז שום ,לחם
מחמצת קלוי

62

ברביקיו קוריאני על
פוקצ׳ה

נתח קצבים דק במרינדה קוריאנית ,בייבי תרד,
קולורבי ,גזר ובצל כבושים ,בצל ירוק ,שומשום,
מיונז גוצ׳ו ,פוקצ׳ה
בשר כפול * / 23+מנה מושלמת לחלוק עם החבר'ה!

חריף מכיל אגוזים צמחוני

קרייב עושה קייטרינג!
לפרטים שאלו את הצוות

ביונד בורגר ,צ׳דר טבעונית ,חסה ,עגבנייה ,בצל
סגול ,מלפפון חמוץ ,רוטב אנימל

63

(פ)ייקון טלה  / 14+בצל מקורמל  / 5+אנימל סטייל / 8+
חלפיניו  / 5+צ'ילי בקר 9+

תוספת ביונד  / +24תוספת גבינה טבעונית +7

הפי אנדינגז

חזה בקר

חזה בקר מפורק בברייז אדובו-צ'יפוטלה ,קולסלאו,
בצל טבק ,מיונז שום ,רוטב ברביקיו ,לחם מחמצת
קלוי

65

B.L.T

(פ)ייקון טלה ,חסה ,עגבניה ,מיונז שום ,לחם
מחמצת קלוי

67

קומותיים

חזה הודו בגלייז חרדל ודבש ,קורנביף בקר ניו-יורק
סטייל ,מלפפון חמוץ ,קולסלואו ,בצל טבק ,חרדל,
רוטב אנימל ,לחם מחמצת קלוי

36

בראוניז חמאת בוטנים

קראמבל בראוניז ,קראק שוקולד ,מוס חמאת
בוטנים ,רוטב מייפל לוטוס ,קראמבל לוטוס

עוגת גבינה ולימון

קרם לימון ,מוס גבינת שמנת טבעונית ,קראמבל
עוגה פריכה ,שקדים קלויים

36

פרנץ טוסט

פרנץ׳ טוסט פאי תפוחים ,סוכר קינמון ,קצפת,
רוטב מייפל לוטוס ,סירופ מייפל ,פקאנים מסוכרים
(פ)ייקון טלה 14+

41

מילקשייק

מילקשייק שוקולד טבעוני ,קצפת טבעונית,
קראמבל פקאן

סודה דיטוקס

סודה ,לימון ,נענע

7

קוקה קולה ,קולה זירו ,ספרייט ,ספרייט זירו ,פרייה
SNAPPLE

אריזונה אייס טי

35

13

שאלו את הצוות

21

אפרסק ,אוכמניות ,תה ירוק

18
12

מים מינרלים

גיפטקארד

תוספת (פ)ייקון טלה 26+

73

38

89

להטעין  -להעניק  -לפנק

69

טישרט

136

קפוצ׳ון

42/60

כובעים

מביאים את ה(פ)ייקון הביתה
( 100גרם) 41

/gotcrave
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קינג קרייב

 350גרם אנטריקוט ,צ׳ימיצ׳ורי
תוםפת הצ׳יפס של קרייב או סלט ירוק לבחירה

150

פסטרמת בקר ניו-יורק סטייל ,מוצרלה טבעונית,
קימצ'י ,בצל כבוש ,מיונז סרירצ'ה-כמהין ,לחם
מחמצת קלוי

65

תוספת גבינה טבעונית  / 7+תוספת קימצ׳י 5+
*מומלץ לשלב עם בירת ipa

שולחן השף
ביצת חופש אורגנית ( / 7+פ)ייקון טלה 14+

איפה הבשר?

נקניקיית בקר ,כרוב כבוש ,חמוצים קצוציםֿ ,חרדל

שתיה

סנדוויצ׳ים קלאסיים

חסה רומיין ,קרוטונים ,פרמזן טבעונית

פרגית קריספי ,קולסלאו ,מלפפון חמוץ,
רוטב ראנץ׳ ,רוטב ברביקיו

לחמנייה ללא גלוטן  / 8+ביצת חופש אורגנית ( / 7+פ)ייקון טלה / 14+
בצל מקורמל  / 5+בצל טבק  / 5+פטריות מוקפצות  / 9+חלפיניו  / 5+צ׳ילי בקר / 9+
תוספת גבינה טבעונית  / 7+אנימל סטייל  / 8+טבעת בצל 7+
*מומלץ לשלב עם מילקשייק טבעוני וצ׳יפס

32

הניו יורקר

יחיד  / 41 -כפול  / 58 -פי שלוש  / 75 -פי ארבע 92 -

הירוקים שלנו

64

באפלו סטייל 3+

מרצ׳נדייס
מפיצים אהבה

הצ'יפס של קרייב

שמן כמהין

25

אנחנו מגישים את הבשר שלנו מדיום רייר אלא אם כן תבקשו אחרת
סטייק בורגר  200גרם מוגש בלחמניית שומשום
ביצת חופש אורגנית ( / 7+פ)ייקון טלה  / 14+לחמנייה ללא גלוטן 8+

לתשומת לבכם :איננו יכולים לשלול את קיומם של אלרגנים כגון ביצים ,סויה ,אגוזים ,בוטנים ,חיטה ועוד במנות שלנו ,מכיוון שאנחנו משתמשים באותם כלי הכנה ,בישול והגשה

סטייק בורגרים

בלחמנייה

RED WINE

BEER
glass bottle

SHILOH

CABERNET SAUVIGNON

55 192

DANI FRIEDENBERG

GRENACHE

155

ADIR A

SHIRAZ/PETITE SIRAH/CABERNET
FRANC

172

WHITE WINE
TEPERBERG

VISION

YAACOV ORYAH

LIGHT FROM DARKNESS

YARDEN

SAUVIGNON BLANC

CHENIN BLANC

24 29

SHAPIRO IPA

24 29

NEGEV OASIS

24 29

NEGEV AMBER ALE

24 29

ALEXANDER BLAZER

24 29

FRANZISKANER

24 29

COCKTAILS

30 110

172
137

179

GIN & TONIC
STRONG ISLAND

/gotcrave
@gotcrave
#gotcrave

THE GLENLIVET 15 YEAR

32 59

THE MACALLAN 12 YEAR

46 87

GLENGOYNE 18 YEAR

45 85

LAPHROAIG 10 YEAR

40 75

44

gin, tonic, cucumber, lemon
vodka, gin, tequila, rum, lemon,
coke

43

extra shot +14 / dr. pepper +8

STAM COLLINS

gin, simple syrup, mint, cucumber,
lemon, seltzer

44

VODKA MOJITO

vodka, simple syrup, lemon, mint

41

WHISKEY SOUR

jack daniel's, simple syrup, lemon

45

PASSIONS OF CRAVE

rum, passion fruit syrup, lemon, צן
mint, seltzer

43

SINGLE MALT
single double

1/2

SHAPIRO PALE ALE

glass bottle

ORANGE WINE
YAACOV ORYAH

1/3

SHOTS
keep the glass +4

single double

FINLANDIA VODKA

11 18

ELITE ARAK

13 21

BOMBAY GIN

23 37

EL JIMADOR TEQUILA

16 25

JACK DANIEL’S

24 38

יין אדום

בירה

1/3

1/2

שפירא פייל אייל

24

29

שפירא IPA

24

29

נגב אואזיס

24

29

נגב אמבר אייל

24

29

אלכסנדר בלייזר

24

29

פרנסיסקנר

24

29

כוס בקבוק

192 55

שילה

קברנה סוביניון

דני פרידנברג

גרנאש

155

אדיר a

שיראז/פטיט סירה/קברנה פרנק

172

יין לבן
כוס בקבוק

טפרברג

ויז׳ן

יעקב אוריה

אור מאופל

179

ירדן

סוביניון בלאן

137

יעקב אוריה

שנין בלאן

קוקטיילים

110 30

יין כתום
179

ג׳ין וטוניק

ג'ין ,טוניק ,מלפפון ,לימון

44

סטרונג איילנד אייס טי

וודקה ,ג'ין ,טקילה ,רום לימון וקולה

43

סתם קולינז

ג'ין ,סאוור ,טוניק ,נענע ,מלפפון ,סודה

44

וודקה מוחיטו

וודקה ,סאוור ,לימון ,נענע

41

וויסקי סאוור

ג׳ק דניאלס ,סאוור ,לימון

45

הפסיפלורה

רום ,סירופ פסיפלורה ,לימון ,נענע ,סודה

43

סינגל מאלט
יחיד כפול

/gotcrave
@gotcrave
#gotcrave

דאבל שוט  / 14 +ד׳׳ר פפר 8 +

צ׳ייסרים

יחיד

כפול

גלנליוויט  15שנה

59 32

פינלנדיה וודקה

11

18

מקאלן  12שנה

87 46

עלית הארק

13

21

גלנגויין  18שנה

85 45

בומביי ג'ין

23

37

אל ג׳ימדור טקילה

16

25

לפרוייג  10שנים

75 40

ג'ק דניאלס

24

38

שמרו את הכוסית 4+

