
יאללה מתחילים!
48 טקסס ברביקיו נאצ'וס  

נאצ'וס עם תבשיל שעועית שחור, צ'וריסוס ובשר מעושן, גוואקמולי, 
חלפיניו כבוש וסלסת עגבניות 

64 קצוות שרופים  
עם  מוגש  קנזס,  סטייל  ברביקיו  ברוטב  מקורמלות  בקר  חזה  קוביות 

צ'יפס בטטה 

52 פופקורן צ'יקן 
וצ'ילי  צ'יפוטלה  מיונז  ופנקו, מוגש עם  עוף סופר קריספי בטמפורה   

מתוק

56 פופקורן אש 
פופקורן צייקן מוקפץ ברוטב באפלו חריף, מוגש עם רוטב ראנץ'

48 כנפיים עוף בגריל פחמים 
מטוגנות ברוטב באפלו חריף או רוטב ברביקיו "ג'ק & קוק", מוגש עם 

מקלות ירקות ורוטב ראנץ' 

46 צ'ימיצנגה 
בוריטו בקר מטוגן, סלסה וגוואקמולה

58 קרפצ'יו פילה בקר 
איולי שום פיקנטי, שום מקורמל, צנונית, שמן זית ובלסמי

42 מגדל חציל בלאדי 
פלפלים קלויים, עגבניות שרי, צ'ימיצ'ורי וטחינה שום קלוי 

ירוקים
68 סלט סמוקהאוס של הארווי 

חזה עוף ברוטב ברביקיו, בייקון כבש, עלי חסה, עגבניות, צנונית, בצל 
קריספי, אבוקדו ורוטב ראנצ'

36 סלט ישראלי קצוץ 
מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, פטרוזיליה, שמן זית ולימון

38 סלט פנצנלה  
עגבניות שרי, מלפפון, פלפל קלוי, בצל סגול, בזיליקום, 

בלסמי, שמן זית, וקרוטוני שום 

תוספת עוף בגריל   22

תוספת בריסקט מעושן   36

18 לחם פוקצ'ה עם שום על האש 
מוגש עם איולי פלפלים קלויים ומטבל טחינת שום קלוי

המעשנה שלנו 
אנו מעשנים בשרים מדי יום עד כ-18 שעות, לפעמים יגמרו חלק 

מהנתחים. אז...סליחה מראש אם נגמר!

תרכיבו את הפלטה המעושנת שלכם

36 בריסקט 14 שע'  
בעישון עץ היקורי ל-100 ג'    

 48 אסאדו 12 שע' 
בעישון עץ היקורי ל-100 ג' )מינ' 300 ג'(  

36 בשר צלעות מפורק 18 שע'  
בעישון עץ היקורי ל-100 ג'   

42 בשר טלה מפורק 12  שע' 
בעישון עץ היקורי   

38 רוסט ביף 4 שע'  
בעישון עץ היקורי )מוגש בטמפרטורת החדר(

24 חזה הודו בציפוי דבש 4 שע'  
בעישון עץ היקורי )מוגש בטמפרטורת החדר(

28 מרגז כשעה   
בעישון עץ היקורי )2 נקניקיות( 

28 צ'וריסוס כשעה   
בעישון עץ היקורי )2 נקניקיות( 

בחרו את התוספות
צ'יפס ביתי   34/20
צ'יפס בטטה   42/28
סלט קולסלאו   12
טבעות בצל ג'מבו ביתי   32
18 סלט ירוק 
תבשיל שעועית שחורה, צ'וריסוס ובריסקט מעושן   36
אורז בסמטי עם תבשיל בריסקט מעושן ושעועית   32

עיקריות
ותוספת לבחירתכם: צ'יפס ביתי או אורז  מוגש עם קולסלאו 

עם תבשיל בריסקט מעושן ושעועית או סלט ירוק 

48 ספייריבס טלה מעושן 
ספייריבס טלה מתפרק מהעצם 12 שע' 

בעישון עץ היקורי ל-100 ג'

98 חזה עוף מעושן 
רוטב ברביקיו "ג'ק & קוק", מוגש עם צ'אטני בטטה 

129 דג היום 
דג טרי בסגנון קייג'ון 

*על מצע פסטה קראולית עם פלפלים פיקנטיים, עגבניות שרי, בצלים ושום  

ישר מגריל הפחמים!
מוגש עם קולסלאו, רוטב דמיגלאס ותוספת לבחריתכם:

צ'יפס ביתי או אורז עם תבשיל בריסקט ושעועית או סלט ירוק 

172 מדליוני פילה בקר - 250 ג'  

349 שאטובריאן - 500 ג'  

סטייק אנטריקוט מיושן - 350 ג'  169

הסנדוויצ'ים של הארווי 
מוגש עם צ'יפס או סלט ירוק

89 הארוויס טקסס בריסקט 
בריסקט מעושן, בצל מקורמל, עגבנייה, מיונז חרדל, ציר בריסקט   

89 טוטו, אנחנו בקנזס 
מיונז  קולסלאו,  חמוצים,  ברביקיו,  ברוטב  מעושן  מפורק  צלעות  בשר 

חרדל 

84 טקס מקס צ'יקן קלאב ראפ 
פופקורן צ'יקן, בייקון כבש מעושן, מיונז צ'יפוטלה, גוואקמולי, חסה 

ועגבנייה

84 המבורגר של ג'ו ג'ו 
250 גר' בקר מנתחים מובחרים,רוטב ברביקיו, חסה, עגבנייה, חמוצים, 

בצל ומיונז חרדל

תוספת לבורגר

"בייקון" כבש מעושן  18 

"גבינת" צ'דר טבעונית  8 

ברוכים הבאים להארוויס! ברביקיו בסגנון אמריקאי. המעשנה הראשונה בירושלים המגישה בשרים מעושנים בעישון איטי 
ובחום נמוך בעזרת שבבי עץ בערה שונים, בירות קרות מהחבית וקוקטיילים שנרקחו במיוחד עבורכם

אז למה אתם מחכים... תתחילו להזמין!


