Onza specials

Mystic
Greygoose, St. Germaine, mastika, grenadine lime sherbet, lime
52
Olive oil margarita
El jimador blanco, Martini fiero, olive oil syrup lime
49
Balkanika
Bombay, Amaro Montenegro, Creme de cacao, egg white, orange flower water
52
Roka roka
El jimador blanco, Arugula, lime, simple syrup, pineapple
50
Sultana
Coffee infused courvoser Vs, cashew syrup, hibiscus, angostura
52
Baraka garden
Yeni Raki, celery, basil, boukha bokobza, lemon, simple syrup, pear
52

Classics

Smoky Tommy's
El Hamidor, Mazda Vida, Lemon, Agave Syrup
50
Whiskey Smash
Johnny Walker Black, Woodford Reserve, Spearmint, Lemon, Sugar
50
Old Cuban
Bacardi
8,
mint,
lemon, sugar, cava
FOLLOW US:46
Boulevardier
Woodford Reserve, Martini Russo, Martini Bitter
50
@ONZA_JAFFA
El Camello Loco
Bacardi, Martini Russo, Lemon, Sugar, Beer
46

Beer

Bottle
Mythos (4.7%) greece 24
Crabbies ginger (4%) england - gluten free 28
Corona (4.6) mexico 28
Malka blond ale (6.5%) israel 36
Negev oasis (4.7%) israel 36
Draft
Tuborg (5.2%) Denmark 26
Stella artois (5.2) Belgium 28
Hoegaarden (4.9%) Belgium 28
1964 Blanc 34

Soft drink

neviot- mineral water (750 cc ) 24
Ferrarelle - sparkling water (750 cc ) 28
Coka Cola , Sprite ( diet / zero ) 14
Tonic , Ginger ale , 14
Oranges , grapefruit , lemonade , pineapple , cranberry 14

Cocktails & more
Onza specials
Mystic - 52
גריי גוס ,סן ז'רמן  ,מסטיקה ,גרנדין  ,ליים שרבט ,ליים
Olive oil margarita - 49
אל חימדור בלאנקו ,מרטיני פיירו ,סירופ שמן זית ,לימון
Balkanika - 52
בומביי ספייר ,אמרו מונטנגרו ,קרם דה קקאו ,חלבון ביצה ,מי זאהר
Roka roka - 50
אל חימדור בלאנקו ,אורוגולה ,אננס ,ליים ,סוכר
Sultana - 52
קורווזיה  VSמושרה בקפה ,סירופ קשיו ,היביסקוס ,אנגוסטורה
Baraka garden - 52
ייני רקי ,בוכא בוקובזה ,סלרי ,בזיליקום ,אגסים ,לימון ,סוכר

Classics

Smoky Tommy's 50
אל חימדור ,מזקל וידה ,לימון ,סירופ אגבה
Whiskey Smash 50
ג׳וני ווקר שחור ,וודפורד רזרב ,נענע ,לימון ,סוכר
Old Cuban 46
קאווהFOLLOW
US:
בקרדי  ,8נענע ,לימון ,סוכר,
Boulevardier 50
וודפורד רזרב ,מרטיני רוסו ,מרטיני ביטר
@ONZA_JAFFA
El Camello Loco 46
בקרדי ,מרטיני רוסו ,לימון ,סוכר ,בירה

Beer

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
נגב אואזיס ) (4.7%ישראל 36
 1664בלאנק 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 14lanc 34

Soft drink

neviot- mineral water (750 cc ) 24
ferrarelle - sparkling water (750 cc ) 28
cola , sprite ( diet / ziro ) 14
tonic , ginger ale , 14
oranges , grapefruit , lemonade , pineapple , cranberry 14

