SAVE WATER
DRINK COCKTAILS
ONZA'S SPECIALS
מיסטיק 48 -
גריי גוס  ,סן ז'רמן  ,מסטיקה
גרנדין  ,ליים שרבט  ,ליים
רוקה רוקה 50 -
אל חימדור בלאנקו  ,אורוגולה ,אננס  ,ליים  ,סוכר
סולטאנה 52 -
קורווזיה  VSמושרה בקפה  ,סירופ קשיו  ,היביסקוס  ,אנגוסטורה
בלקניקה 50 -
בומביי ספייר  ,אמרו מונטנגרו  ,קרם דה קקאו  ,חלבון ביצה  ,מי זאהר
בראכה גרדן 52 -
ייני רקי  ,בוכא בוקובזה  ,סלרי  ,בזיליקום  ,אגסים  ,לימון  ,סוכר
מרגריטת שמן זית 48 -
אל חימדור בלאנקו  ,מרטיני פיירו  ,סירופ שמן זית  ,לימון
אנקרה הוטל 50 -
אוזו טסאנטאלי  ,קלבדוס  ,סירופ כוסברה  ,וניל
אגסים  ,טוניק
אטא  -טורק 46
גריי גוס  ,ליקר קפה שחור  ,סירופ הל  ,אספרסו

CLASSICS
Smoky Tommy’s 50
אל חימדור  ,מזקל וידה  ,לימון  ,סירופ אגבה
Whiskey Smash 50
וודפורד רזרב  ,נענע  ,לימון  ,סוכר
Clover Club 48
בומביי ספייר  ,סירופ תות  ,חלבון ביצה  ,לימון
Chamomile Sour 52
לפרויג מושרה בקמומיל  ,חלבון ביצה  ,לימון  ,סוכר
Old Cuban 46
בקרדי  , 8נענע  ,לימון  ,סוכר  ,קאווה
Boulevardier 50
וודפורד רזרב  ,מרטיני רוסו  ,מרטיני ביטר
El Camello Loco 46
בקרדי  ,מרטיני רוסו  ,לימון  ,סוכר  ,בירה

BY THE GLASS

מבעבע
מיונטו פרוסקו  ,ונטו  ,איטליה 28
רוזה
רוזאדו  ,קונדה ואלדמר  ,ריוחה  ,ספרד 32
וויט פרנק  ,טוליפ  ,בלאן דה נואר  ,ישראל 39
גרי דה מרסלאן  ,רקנאטי  ,ישראל 46
לבן
שנין בלאן  ,בושנדל  ,סטלנבוש  ,דרום אפריקה 32
גוורצטרמינר  ,ירדן  ,ישראל 42
סוביניון בלאן  ,מטואה  ,מלבורו  ,ניו זילנד 44
שרדונה רזרב  ,כרם מנרה  ,רקנאטי  ,ישראל 48
שבלי  ,אלברט בישו  ,בורגון  ,צרפת 52
אדום
זנאטו ולפוליצ'לה  ,סופריורה  ,איטליה 35
אמארו נגרו  ,אורפיאו  ,איטליה 42
פינקה דל מרקזאדו רזרבה  ,ריוחה  ,ספרד 39
קוט דה רון  ,ברוסה  ,עמק הרון  ,צרפת 40
מסע ישראלי  ,ויתקין  ,ישראל 46
סירה  ,ירדן ,יקבי רמת הגולן  ,ישראל 52
קברנה פרנק  ,ויתקין  ,ישראל 54

BY THE BOTTLE

מבעבע
מיונטו פרוסקו  ,ונטו  ,איטליה 136
בלאן דה בלאן  ,שרדונה  ,ירדן  ,ישראל 230
שמפנייה ברוט פרמייה  ,לורן פרייה  ,שמפיין  ,צרפת 432
רוזה
רוזאדו  ,קונדה ואלדמר  ,ריוחה  ,ספרד 126
וויט פרנק  ,טוליפ  ,בלאן דה נואר  ,ישראל 162
גרי דה מרסלאן  ,רקנאטי  ,ישראל 180
מינוטי  , Mפרובאנס  ,צרפת 190 ,
לבן
שנין בלאן  ,בושנדל  ,סטלנבוש  ,דרום אפריקה 120
אלבריניו מרייטה  ,מרטין קודאס  ,גליסיה  ,ספרד 130
וויט טוליפ  ,טוליפ ,ישראל 156
גוורצטרמינר  ,ירדן  ,ישראל 164
סוביניון בלאן  ,מטואה  ,מלבורו  ,ניו זילנד 175
שרדונה רזרב  ,כרם מנרה  ,רקנאטי  ,ישראל 190
שבלי  ,אלברט בישו  ,בורגון  ,צרפת 202
שבלי ,פרמייר קרו קוט דה לשט  ,דומיין פוריי ,בורגון  ,צרפת 264
ריזלינג  ,טרימבאך  ,אלזס  ,צרפת 210
גרנאש בלאן  ,ויתקין  ,ישראל 250
שרדונה  , Cדומיין דו קסטל  ,ישראל 285

אדום
פינו נואר  ,ירדן  ,ישראל 190
זנאטו ולפוליצ'לה  ,סופריורה  ,איטליה 135
אמארו נגרו  ,אורפיאו ,איטליה 164
פינקה דל מרקזאדו רזרבה  ,ריוחה  ,ספרד 155
קוט דה רון  ,ברוסה  ,עמק הרון  ,צרפת 152
מסע ישראלי  ,ותקין  ,ישראל 180
סירה  ,ירדן  ,יקבי רמת הגולן  ,ישראל 200
 , T2ירדן  ,ישראל 210
קברנה סוביניון  ,גראנד אסטייטס  ,קולומביה קרסט  ,ארה"ב 150
ברברה ד'אסטי  ,איקארדי  ,פיאמונטה  ,איטליה 166
קברנה פרנק  ,ויתקין  ,ישראל 210
פטיט סירה  , 11 ,ויתקין  ,ישראל 250
מלבק  ,ירדן  ,יקבי רמת הגולן  ,ישראל 250
ברברסקו  ,פרונוטו  ,פייאמונטה  ,איטליה 296
בלאק טוליפ ,טוליפ  ,ישראל 300
בירות
בקבוקים
מיתוס ) (4.7%יוון 24
קראביס ג'ינג'ר ) (4%אנגליה  -ללא גלוטן 28
קורונה ) (4.6מקסיקו 32
מלכה בהירה ) (6.5%ישראל 36
מלכה אדמונית ) (5.5%ישראל 36
נגב אואזיס ) (4.7%ישראל 36
סנט פויילן גרנד קרו ) (9.5%בלגיה 34
מהחבית
טובורג ) (5.2%דנמרק 26
סטלה ארטואה )28 (5.2%
הוגרדן )28 (4.9%
שתיה קלה
נביעות ) 750מל( 24
פררלה ) 750מל( 28
קולה  ,ספרייט ) דיאט  /זירו( 14
טוניק  ,ג'ינגר אייל 14
תפוזים  ,אשכוליות  ,לימונדה  ,תפוחים  ,אננס  ,חמוציות 14
שתיה חמה
אספרסו 10/12
מקיאטו 10/12 -
קפה שחור 10
קפוצ'ינו 12
תה 10

