
 

 

 

 

 

 

 

 

 אלכוהולויין 

 קוקטיילים
 28            קסיס קיר רויאל

 45           רימונים/קלאסימוחיטו 

 42            בטעמיםרגריטה מ

Peach Perfect 46         וג'יןמון יבזיליקום ל אפרסק 

 46          עם רום מתובל, קוקוס ואננסקסיס קראש 

Green Costa  46       אדלפלאור, כוסברה, מלפפוןג'ין, סירופ 

 46          קוסמו רימונים, סטולי לימון, קונטרו ורימון

 38            אפרול שפריץ

 38            לימונענע ערק גרוס

 38          לבן עם תפוז ומלפפון  Lilletה ליל

 38          רסקפרוזה עם תפוז וא  Lilletלילה 

 מבעבעים
 28/125    לבנזה ברוטקאווה גרנד 

 יינות לבנים
 37/140   לוסן וילה וולף גוורצטרמינר 

 30/112    קלאסיקואורביאטו 

 50/210    קצרין ירדןשרדונה 

 48/185    שרדונה הרי יהודה

 45/170    שרדונה הומאז יפו

 160        סוביניון בלאן כרם שבו

 185         שבליי דומיין פורי

 רוזה
 38/140    צרפת, מאסרוזה פול 

 40/156    רוזה עלמה דלתון

 יינות אדומים
 38/150      דלתוןפטיט סירה 

 48/185     הרי יהודה צרעהקברנה סוביניון 

 44/165     יקב יפו Sauvageקברנה 

 175      כרם שבואדום 

 220      יראון הרי הגליל 

 175      פלם קלאסיקו ישראל

 220      פלם סירה, ישראל

 שליש/חצי           בירה מהחבית
 30/25      קרלסברג

 30/25      טובורג

 35/30      סטלה

 35/30      הוגרדן

 בבקבוק
 28          קורונה

 24          גולדסטאר

 26         גולדסטאר לא מסונן

KEO Beer         24 

JEM’S Wheat 25        חיטה 

JEM’S Belgian  28        8.8בלגית 

Somersby 26        סיידר תפוחים 

 

 מרענן
 20              קפה קר

 22              אייס קפה

 22             ברדלימונענע 

 38             ערק/וודקהלימונענע 

 שתייה קלה
 14/18         אשכוליות ,לימונדהתפוזים, 

 22/16         (רימונים, גזרסחוט טרי )

 14             משקאות מוגזים

Fuze Tea 14             אפרסק 

 12             תפוחים צלול

 15             מאלט בירה שחורה

 10             מים מינרלים

 14       ליצ'י()מלון, אבטיח, סודה בטעמים 

Ferrarelle  30            גדולמוגז 

Ferrarelle 16             קטןוגז מ 

 שתייה חמה
 12             /ארוךאספרסו קצר

 14             אספרסו כפול

 22              פוגטוא

 28            מקיאטו קלואה/בייליס

 12              מקיאטו

 16/14         הפוך

 14              אמריקנו

 16             אמריקנו קר

 10              קפה שחור

 10              נס קפה

 12              נס על חלב

 12             נענעתה עם 

 14             /קרשוקו חם

 3             תוספת חלב סויה

 ליקרים
 30             אמרטו

 32             מאליבו

 32             קלוואה

 36             בייליס

 38             פיג'לינג

 39            סאווטרן קומפורט

 40             מידורי

 42             קוואנטרו

 42             דרמבואי

 אפריטיף
 32            צינזנו ביאנקו

 32            צינזנו רוסו

 32             צינזנו יבש

 36             קמפרי

 36             אפרול

 תוספת לאלכוהול
XL              12 

 8              משקה קל

 אניס
 38                עליתערק 

 42               אלנמרודערק 

 42               פלומריאוזו 

 40                12אוזו 

 36                7אוזו 

 KEO Extra Fine          42אוזו 

 75        בקבוק KEO 200 cc אוזו

 180      בקבוק KEO 500 ccאוזו 

 38                טיסספ

 46                רנופ

 טקילה
 44               קווארבו גולד

 62                דון חוליו

 וויסקי
 44                בושמילס

 50               בלאק בושמילס

 44                ג'יימסון

 44                ג'וני אדום

 56                ג'וני שחור

 56               ק דניאלסג'

 56                שיבס

 56               12גלן פידיך 

 62                12 בלוויני

 וודקה
 38               /לימוןסטולי

 44                קטל וואן

 48               ואן גוך אספרסו

 48               אסאיואן גוך 

 52                גריי גוס

 ג'ין
 42                גורדונס

 44                בומביי

 48                הנדריקס

 42                טנקרי

 קוניאק
 VS                54הנסי 

 VSOP               70רמי מרטין 

 רום
 34                מאיירס

 38                בקרדי

 38               פטן מורגן ספייסק

 42               קפטן מורגן בלאק

 דיג'יסטיף
 36                לימונצ'לו

 36               גרפה אלכסנדר

 38                ייגמייסטר

 45               שרטרז ירוק

 

 


