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דרך בר יהודה 127 נשר

לצורך הבחירה ביומנגס כאחת משתי ההמבורגריות הכי 
טובות בעיר נעזרתי גם בילדיי. שאלתי אותם "ראי ראי שעל 

הקיר, איזה המבורגר הכי טעים בעיר" וארבע קולות ענו לי 

בו זמנית "יומנגס!".  נכון, יומנגס נמצאת בנשר ולא בחיפה, 
אבל בתכלס זה קרוב, והרבה מאד חובבי המבורגרים חיפאים 

מוכנים להרחיק עד לשם בעבור הקציצה הענקית. יומנגוס זה 
לא מקום לאנשים עם תיאבון קטן. גם לא בינוני. יומנגס זה 
מקום לאנשים עם תיאבון בריא, מאד בריא. זה גם לא מקום 

לצמחונים, או לכאלו שבדיאטה, או לכאלו שסתם רוצים 
לחיות בריא. במילים אחרות – יומנגס זה מקום לחזירים, 

גרגרנים, אנשים שרוצים לאכול, והרבה. 
כאן הגודל כן קובע וההמבורגרים מגיעים בכמה גדלים: 

גדול 200 גרם, ענק 400 גרם ויומנגס 600 גרם. אבל רגע, זו 
רק ההתחלה. מעטים מזמינים סתם המבורגר עם תוספת. יש 
מבחר גדול של המבורגרים מיוחדים, ושם הגדלים הם 220 

גרם לגדול, 440 גרם לענק ו-660 גרם ליומנגס. איזה מיוחדים 
יש? מאד מיוחדים. הסוגים הם לפי ארצות או ערים. מקסיקאי 

זה חריף מאד, איטלקי זה עם חמאה וגבינת פיקורינו, אוסטרי 
זה המבורגר מבשר לבן עם שבבי בייקון, צרפתי זה עם כבד 

אווז ושמן פטריות כמהין, פיני הוא כמעט הכי יקר, 150 שקל 
להמבורגר בגודל יומנגס עם חזה אווז, קשיו ומייפל, שמגיע 

עם מזרק של סירופ מייפל, וההמבורגר הכי יקר הוא היומנגס 
פילדלפי - המבורגר של 660 גרם בקר, עם חזה אווז מעושן, 

שמאלץ וגבינת שמנת. מומלץ רק למי שיש לו במשפחה 
קרדיולוג צמוד. ליתר בטחון, כדי שלא להשאיר טיפת סיכוי 

להגיע לגיל 60, כל מנה מוגשת עם הררי צ'יפס שכלולים 
במחיר.

אין ביומנגס שום המבורגר לצמחוני או טבעוני, גם המנות 
הראשונות הן כמעט כולן בשריות, וגם הבירות נמכרות רק 
בכוסות של חצי ליטר. שליש ליטר זה לנמושות אליבא דה 

יומנגס. גם קינוחים אין. רוצה משהו מתוק? תזמין המבורגר 
פיני עם מייפל סירופ, או שתחסל את הארוחה במיילקשייק, 

29 שקל לפצצת קלוריות מתוצרת בן אנד ג'ריס.

אגאדיר 
רח' דוד פינסקי 6

הנה עוד בחירה שבמסגרתה נעזרתי בילדים שלי. אז נכון 
שהם מתים על יומנגס, אבל לאבא שלהם אין 400 שקל לכל 

ביקור, וביומנגס זה מה שאני משאיר כשאני הולך עם שלושה 
עד ארבעה ילדים רעבים. לכן כאופציה שניה, קצת זולה יותר 

והרבה שפויה יותר בחרנו באגאדיר. אחרי ככלות הכל אגאדיר 
נחשבת לרשת עם מחירים מתונים מאד במונחי המבורגר, 
אבל הבחירה באגאדיר לכתבה זו היא בזכות ההמבורגרים 

העסיסיים שלה.
להבדיל מרשתות אחרות שמציעות המבורגרים מבקר, 
טלה, חזיר ושאר בשרים, באגאדיר הסיסמה היא 100 אחוז 

בשר בקר טרי טחון במקום. אגאדיר היא רשת ידידותית 
לצמחוני ולטבעוני. יש המבורגר טבעוני עשוי מפטריות 

שעולה 47 שקל ל-180 גרם, ויש אופציה של בייבי אגאדיר 
טבעוני, שלושה מיני המבורגרים טבעוניים עם תוספות ב-59 
שקל. אבל הסיפור כאן זה הבשר, צלוי במידה הנכונה, כלומר 
רצוי מידיום רייר, עסיסי, קצת מדמם, בדיוק כמו שהמבורגר 
צריך להיות. המחירים סבירים, אבל הם לא כוללים תוספות, 

עליהן צריך לשלם בנפרד. יש מבחר גדול של תוספות, 
מצ'יפס, טבעות בצל, פירה, סלט ירוק ועוד. פרט להמבורגרים 

יש בתפריט גם הרבה מעבר – מנות ראשונות, סלטים, 
עיקריות כמו שניצל וסטייק, ומבחר קוקטיילים ויינות. ובכל 

זאת הרוב באים בשביל ההמבורגר.
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