קוקטיילים
A nt a l i a Mul e

44

או ז ו ט ס נט א ל י  ,ג' ינג'ר ,לימון ,ג'י נג'ר אייל

L i t t l e Turk e y

44

אוזו טסנטאלי ,רוזאטה  -ליקר שקדים ,ונענע

S umme r B ra nd

46

ברנדי משמש ,גראנד מרנייה ,לימון ,דבש

46 Gin & Ton ic F r o m T h e M ar k et
בומביי בהשרייה של עשבי תיבול וירקות מהשוק ,ליים וטוניק

S u m a c Ch ef S p aciel

48

גריי גוס ,קואנטרו ,סומק  ,נגיעה של כוסברה וחמוציות

Purple Margarita

48

אל חימדור ,גראנד מרנייה ,סלק ,הבנרו ,אגבה

Jaffa Bay Breeze

46

פינלנדיה ,ליקר קוקוס ,חמוציות ואננס

Smokey Mint

52

קורווזייה ,מרסקיניו ,חליטת נענע ,ליים ,לאפרויג

Tropical Gin

48

בומביי ספייר ,ליים ,אננס ,כוסברה

בירות
בקבוק

מיתוס ( )4.7%יוון 24
קראביס ג'ינג'ר ביר ( )4%אנגליה (ללא גלוטן) 2 8
קורונה ( )4.6%מקסיקו 28
מלכה בהירה ישראל ( )6.5%ישראל 34
מלכה אדמונית ( )5.5%ישראל 34
נגב אואזיס ( )4.7%ישראל 34
סנט פויילן גרנד קרו ( )9.5%בלגיה 34

חבית

טובורג ( )5.2%דנמרק 2 5
סטלה (  )5.2%בלגיה

28

הוגרדן (  )4.9%בלגיה 2 8

מים מינרלים  /משקאות קלים
נביעות ( 750מ"ל) 24
פררלה ( 750מ"ל) 28
קולה ,ספרייט ,דיאט ,מי טוניק ,ג'ינג'ר אייל 14
תפוזים ,אשכוליות ,לימונדה ,תפוחים ,אננס ,חמוציות 1 4

שתיה חמה
אספרסו קצר \ ארוך 10
קפה שחור \ תה 10
מקיאטו קצר \ ארוך 10
אספרסו כפול \ מקיאטו כפול 12
הפוך 12\14

כוסות
מבעבע
רוזה

28

קאווה ברוט ,פריול ,פנדס ,ספרד

רוזאדו ,קונדה ואלדמר ,ריוחה ,ספרד 32
46

גרי דה מרסלאן ,רקאנטי ,ישראל

לבן

32

שנין בלאן ,בושנדל ,סטלנבוש ,דרום אפריקה

גוורצטרמינר מאסטרי ,קאוויט ,טרנטינו ,איטליה 32
סוביניון בלאן ,מד האוס ,מלבורו ,ניו זילנד 40
נט סובניון בלאן ,טוליפ ,ישראל

48

שבלי ,אלברט בישו ,בורגון ,צרפת 52

אדום

ואלפוליצ’לה קלאסיקו ,זנאטו ,ונטו ,איטליה 35
קאזהמאטה ,ביבי גרץ ,טוסקנה ,איטליה 38
רזרבה ,פינקה דל מרקזאדו ,ריוחה ,ספרד 39
קוט דה רון ,ברוסה ,עמק הרון ,צרפת
קריניאן ,יזרעאל ,גליל ,ישראל

40
46

סירה ,ירדן ,יקב רמת הגולן ,ישראל 52

בקבוקים
מבעבע

ק א ו ו ה ב ר ו ט  ,פריול ,פ נ ד ס  ,ס פ ר ד 1 3 0
שמפנייה ברוט פרמייה ,לורן פרייה ,שמפיין ,צרפת

רוזה

רוזאדו ,קונדה ואלדמר ,ריוחה ,ספרד
גרי דה מרסלאן ,רקאנטי ,ישראל

לבן

432

126

180

שנין בלאן ,בושנדל ,סטלנבוש ,דרום אפריקה

120

גוורצטרמינר מאסטרי ,קאוויט ,טרנטינו ,איטליה

126

אלבריניו מרייטה ,מרטין קודאס ,גליסיה ,ספרד

130

ווייט טוליפ ,טוליפ ,ישראל 156
סוביניון בלאן ,מד האוס ,מרלבורו ,ניו זילנד

158

נט סובניון בלאן  ,טוליפ ,ישראל 190
שרדונה כרם מנרה ,רקאנטי ,ישראל 190
198

שבלי ,אלברט בישו ,בורגון ,צרפת

ריזלינג ,טרימבאך ,אלזס ,צרפת 210
גרנאש לבן ,ויתקין ,ישראל

250

שרדונה  ,Cדומיין דו קסטל ,ישראל 270
שבלי פרמייה קרו קוט דה לשט ,דומיין פוריי ,בורגון ,צרפת

אדום

264

פינו נואר ,קאוויט ,לומברדי ,איטליה 120
זנאטו ולפוליצ’לה ,סופריורה ,איטליה 135
קאזהמאטה ,ביבי גרץ ,טוסקנה ,איטליה 150
קברנה סוביניון ,גראד אסטייטס ,קולומביה קרסט ,ארה”ב 150
קוט דה רון ,ברוסה ,עמק הרון ,צרפת

152

פינקה דל מרקזאדו רזרבה ,ריוחה ,ספרד

155

ברברה ד'אסטי ,איקארדי ,פיאמונטה ,איטליה
קריניאן ,יזרעאל ,ישראל

180

סירה ,ירדן ,יקב רמת הגולן ,ישראל
קברנה פרנק ,ויתקין ,ישראל

200

210

פטיט סירה  ,11ויתקין ,ישראל

250

מלבק ,ירדן ,יקב רמת הגולן ,ישראל

250

ברברסקו ,פרונוטו ,פייאמונטה ,איטליה 296
בלאק טוליפ ,טוליפ ,ישראל

300
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