BURGERS &
MORE
Kosher
Barcelona

Clásico

12.90

Steak Mix ground meat, Lettuce, red onion,
tomato, pickles, alioli Ilans

Superclásico

STARTERS
Homemade bread with spicy sauce
Nachos with guacamole
Chicken wings BBQ sauce
Shcnitzel basket
Mushrooms skewer
Chicken skewer penut sauce
Baby kebab with tehina and pico de gallo
Padron peppers

17.90

Double Classico, red onion, lettuce, tomato,
pickles, alioli Ilans

4.90
8.50
8.50
8.50
7.00
9.00
9.00
5.50

Burger Chicken

11.50

Grilled chicken breast, red onion, lettuce,
tomato, pickles, alioli Ilans

Shnitzel Burger

11.80

Fried chicken breast, red onion, lettuce,
tomate, pickles, alioli Ilans

Vegan Burger

10.00

Seiten Burger, lettuce, tomato, caramelized
onion, pickles, alioli Ilans

SALADS

Steak Burger

14.90

Beef steak, red onion, lettuce, tomato,
pickles, alioli Ilans

Chicken Salad
Lettuce mix, avocado, grilled pepper, chicken
stripes

Ilans Salad

Shawarma Roll
12.50
13.90

Grilled veggies, steak stripes, sesame,
chimichurri & herbs

13.00

Chicken Shawarma,with tehina, amba, tomato
salad and grilled onion

CAREMELIZED ONION, AVOCADO, MUSHROOMS,
JALAPEÑO, ASPARRAGUS

1.50

* NO MEAT OPTION
AVAILABLE

SIDES

PLATTERS
Grilled Chicken Breast

16.50

Teriyaki sauce, baby potatoes, asparagus,
grilled tomato, onions

Entrecotte

23.00

Red Wine Sauce, onion Rings, grilled tomato

Chicken Steak

KIDS
17.00

Homemade marinada, baby potatoes, grilled
veggies

Salmon Fillet

16.00

White wine sauce, lemon & garlic, baked
sweet potato, grilled veggies

Vegan Plate

3.50
4.50
5.00

Handmade Fries
Patatas Bravas
Onion Rings

Burger with fries
Shcnitzel with fries
Spaghetti Napolitana

9.90
9.90
9.90

15.50

@ilansburgerbar

ilansburgerbar

BURGERS &
MÁS
Kosher
Barcelona

Clásico

12.90

Mix de entrecotte picado, lechuga, cebolla
roja, tomate, pepinillo, alioli Ilans

Superclásico

ENTRANTES
Pan casero con salsa picante
Nachos con guacamole
Alitas de pollo en salsa BBQ
Cesto de Schnitzel
Brochetas de Setas
Brocheta de pollo con salsa cacahuetes
Mini kebabs con tehina y pico de Gallo
Pimientos de Padrón

17.90

Clásico doble, cebolla roja, lechuga, tomate,
pepinillo, alioli Ilans

4.90
8.50
8.50
8.50
7.00
9.00
9.00
5.50

Burger Pollo

11.50

Pechuga de pollo a la brasa, cebolla roja,
lechuga, tomate, pepinillo, alioli Ilans

Shnitzel Burger

11.80

Pechuga de pollo empanado, cebolla roja,
lechuga, tomate, pepinillo, alioli Ilans

Vegan Burger

10.00

Burger de Seitan, lechuga, tomate, cebolla
caramelizada, pepinillo, alioli Ilans

ENSALADAS

Steak Burger
Ensalada de Pollo

12.50

14.90

Entrecotte, lechuga, cebolla roja, tomate,
piepinillo, alioli Ilans

Mix de lechugas, aguacate, pimientos asados,
trozos de pollo

Shawarma Roll

Ilans Salad

Shawarma de pollo con tehina, salsa amba,
ensalada de tomate y cebolla a la plancha

13.90

Grilled veggies, steak stripes, sesame,
chimichurri & herbs

CEBOLLA CARAMELIZADA, AGUACATE,
CHAMPIÑONES, JALAPEÑO, ESPARRAGOS

* NO MEAT OPTION
AVAILABLE

Pechuga de Pollo a la Brasa

16.50

Salsa Teriyaki, patatas mini, espárragos,
tomate a la brasa, cebollas

Entrecotte

NIÑOS
17.00

Marinado casero, mini patatas, verduras a la
brasa

Filete de Salmón

3.50
4.50
5.00

Patatas Caseras
Patatas Bravas
Aros de Cebolla

23.00

Reducción de vino tinto, aros de cebolla,
tomate a la brasa

Filete de Pollo

1.50

COMPLEMENTOS

PLATOS

16.00

Salsa de vino blanco, ajo y limón, boniato al
horno, verduras a la brasa

Plato Vegano

12.00

Burger con patatas
Shcnitzel con patatas
Spaghettis a la Napolitana

9.90
9.90
9.90

15.50

@ilansburgerbar

ilansburgerbar

המבורגר ועוד
Kosher
Barcelona

12.90

קלאסיקו
מיקס אנטרקוט ,חסה ,בצל סגול ,עגבניה,
מלפפון חמוץ ,איולי אילנס

סופרקלאסיקו

17.90

מנות ראשונות

דאבל קלאסיקו ,בצל סגול ,חסה ,עגבניה,
מלפפון חמוץ ,איולי אילנס

11.50

בורגר עוף
חזה עוף בגריל ,בצל סגול ,חסה ,עגבניה,
מלפפון חמוץ ,איולי אילנס

שניצל בורגר
שניצל בורגר ,בצל סגול ,חסה ,עגבניה ,מלפפון
חמוץ ,איולי אילנס

11.80

10.00

בורגר צמחוני

לחם הבית בתוספת מתבטל חריף
נאצ׳וס עם גואקמולי
כנפי עוף ברוטב ברביקיו
סלסלת שניצלונים ברוטב צילי
שיפודי פטריות
שיפודוני פרגית ברוטב חמאת בוטנים
מיני קבבונים עם טחינה וסלט עגבניות פיקנטי
פלפלוני פדרון עם מלח גס

בורגר חלבון חיטה ,חסה ,עגבניה ,בצל סגול,
מלפפון חמוץ ,איולי אילנס

4.90
8.50
8.50
8.50
7.00
9.00
9.00
5.50

סלטים
14.90

סטייק בורגר
אנטרקוט ,חסה ,בצל סגול ,עגבניה ,מלפפון
חמוץ ,איולי אילנס

סלט עוף
13.00

שווארמה רול
שווארמה עוף עם טחינה ,רוטב עמבה ,סלט
עגבניות ובצל על הגריל

בצל מקורמל ,אבוקדו ,פטריות שמפניון,
חלפיניו ,אספרגוס

מיקס חסות ,אבוקדו ,פלפל קלוי ,רצועות עוף

13.90

אילנס
1.50

ירקות בגריל ,רצועות סטייק ,שומשום ,רוטב
צ'ימיצ'ורי

* ניתן להזמין ללא
בשר או עוף

מנות

תוספות

צ'יפס
תפו"א ספרדי
אורז עם בצל

12.50

3.50
4.50
5.00

חזה עוף בגריל
רוטב טריאקי ,מיני תפו"א ,אספרגוס ,עגבניות
צלויות ,בצל

אנטרקוט

23.00

רוטב יין אדום ,אורז עם בצל ,עגבניות צלויות

ילדים

פילה עוף
9.90
9.90
9.90

המבורגר וצ'יפס
שניצל ותפוחי אדמה
ספגטי נפוליטנה

16.50

17.00

מרינדה ביתית ,מיני תפו"א ,ירקות בגריל

פילה סלמון

16.00

רוטב יין לבן שום ולימון ,בטטה בתנור ,ירקות
בגריל

מנה צמחונית

ilansburgerbar

@ilansburgerbar

15.50

