
S T A R T E R S ראשונות

פורטבלו

46

פורטבלו, גבינת עזים, צ'ילי, רוטב עגבניות

פוקצ'ה

19

ן פטריות פרמז'

39

פורטבלו, שמפניון, בלסמי, טריאקי

קרפצ'יו בקר

48

ן, עלי בייבי, צנונית, בצל  בלסמי, שמן זית לימון, פרמז'

קרפצ'יו חציל

46

חציל בטאבון, טחינה, סילאן, צ'ילי, שום קונפי, 
עגבניות שרי, בצל, פטרוזיליה

עגבניות מוצרלה

39

עגבניות שרי, מוצרלה, קרעי פוקצ'ה, צ'ילי, בצל, 
בזיליקום, שמן זית, בלסמי

כרובית מסבחה

39

טחינה, גרגירי חומוס, סלסה, שמן זית לימון

בטטה בטאבון

33

טחינה, צ'ילי, בצל, שום קונפי, בלסמי, פטרוזיליה

סלק

38

עלי בייבי, אגוזים, בלסמי, שמן זית, לימון, בולגרית

P I Z Z A פיצות

מרגריטה
49 רוטב עגבניות טרי וגבינת מוצרלה

סלמי צ'ילי
58 מוצרלה,פלפל צ'ילי אדום,סלמי

כמהין

62
שמנת, כמהין, מוצרלה, פרמז'ן, פטריות 

שמפניון ופורטבלו

לבנונית

62
בקר טרי טחון, טחינה, פלפלים חריפים, מחית

בצל, פטרוזיליה, שום

 שפילד

49
מוצרלה, פטריות שמפניון טריות, פטרוזיליה,

שום, פרמז'ן

פיצה מבצק דורום איטלקי שנפתח במקום, רוטב 
עגבניות טרי וגבינת מוצרלה 



סליידר קלאסי

62

המבורגר בקר טרי 
בלחמניה, איולי חרדל, חסה, מלפפון 

חמוץ, בצל. שף צ'יפס

כריך שפילד

64

בשר סינטה נא בלחמניה,
 עלי בייבי, עגבניה,בצל, איולי חרדל, 

בלסמי, שמן זית. שף צ'יפס

שניצלוני פילה

52

פילה עוף מצופה בבלילת בירה 
ופירורי לחם. שף צ'יפס

סטייק אנטריקוט

138

300 גרם. סלט ירוק

סליידר שפילד

72

המבורגר בקר טרי 
בלחמניה, חזה אווז, ביצת עין, אבוקדו, 

איולי צ'יפוטלה, בצל. שף צ'יפס

כריך קורנביף

72

חזה בקר מעושן
בלחמניה,ביצת עין, חסה, בצל, ברביקיו, 

מיונז. שף צ'יפס

פרגית ראס אל חנות

72

פרגית בתבלינים ים תיכוניים, טחינה. 
בטטה בטאבון

סלט עוף

56

, פילה עוף, חסה אייסברג, עלי בייבי
עגניה, מלפפון, גזר, בצל, פטרוזיליה, 

קריספי בטטה

קריספי צ'יקן

57

פרגית בבלילת בירה
בלחמניה, קולסלאו, איולי צ'יפוטלה, 
מלפפון חמוץ, חסה, בצל. שף צ'יפס

כריך פורטבלו

59

פורטבלו ממולאת בגבינת עזים
בלחמניה, אבוקדו, איולי צ'יפוטלה, 

חסה, בצל. סלט ירוק

צ'וריסוס

59

בשר ארגנטינאי מובחר
חזה אווז מעושן, עגבניה, כרוב כבוש. 

בטטה בטאבון

סלט שוק

40

עגבניות שרי צבעוניות, מלפפון, צנונית, 
בצל, פלפל צ'ילי, נענע, שמן זית, לימון, 

זעתר, בולגרית

M A I N  D I S H E S מנות עיקריות

S N A C K S נישנושים

שניצלונים
41פילה עוף מצופה בבלילת בירה ופירורי לחם

31צ'יפס

מוצרלה סטיקס
34מוצרלה מצופה בטמפורה, סלסת עגבניות

33צ'יפס בטטה

28אדממה

צ'ילי, חמאה, תפוזים
כנפיים

33

סלסת עגבניות, שמנת חמוצה
נאצ'וס

27



B E E R S Sבירות E F F  C O C K TA I L S

W I N E יינות

מהחבית

קרלסברג

טובורג

טובורג בלאק

סטלה ארטואה

ויינשטיפן

ויינשטיפן ויטוס

לף בלונד

לף בראון

גינס

הוגרדן

גולדסאר

גולדסטאר סלאובראו

היינקן

מלכה אדמונית

מלכה בהירה

לה שוף

מארדסו

שרי שוף

נגב אואזיס

31/34/66

31/34/66

 33/36/69

31/35/69

33/36/69

33/36/69

33/36/69

33/36/69

33/36/69

33/36/69

30/33/64

34/39

28/36/69

 34/38/72

34/38/72

39/43

43/55

39/43

34/38/74

29

29

31

31

33

41

גולדסטאר אנפילטר

SOMERSBY סיידר אלכוהולי   

מכבי 7.9%

בקס

קורונה

גורדון

בקבוקים

46

47

48 49

4848

46

46

S A  G A  P O  1 2

P I N E A P P L E  E X P R E S S

R I O  V E R D E M A R I L Y N  M O N R O E

M I S T E R  J A M E SB E S O S  C A L I E N T E S

D A Q U I R I  /
M A R G A R I T A

P O R T O  F I N O

12, קיווי וליים אוזו 

רום, מליבו, אננס, 
טריפל סק וליים

רום, פסיפלורה, אננס, 
למון גראס וליים

י,  וודקה, אפרול, ליצ'
מיץ אננס וליים

ויסקי, סאוטרן קומפורט, 
מונין מנגו, תפוזים, 
חלבון ביצה, מקל 

קינמון וליים

טקילה מתובלת בצ'ילי 
חריף, מחית פסיפלורה, 

רוזטה שקדים, חלבון 
ביצה וליים

ין, פרנה ברנקה,  ג'
חליטת תה הודית וליים 

מבעבע

לבן

38/137

38/137

למברוסקו רוזטו

קאווה קסנוס

38/138

38/138

38/138

39/138

43/155

43/155

48/185

פרסקאטי

גוורצטמירנר

גמלא השמורה ויוניה שרדונה

ז'אנטי דה פאף

וילה מריה סוביניון בלאן

ירדן סוביניון בלאן

שאבלי דומיין דה מאלנד

38/138

39/139

39/139

39/139

 180

180

190

אלאמוס מלבק

אסטייט מרלו

אסטייט קברנה

גמלא השמורה קברנה סוביניון מרלו

ויתקין קברנה פרנק

ירדן מרלו

יראון

אדום



טקילה

57דון חוליו בלאנקו

71דון חוליו אנייחו

68פטרון סילבר

45אפסולון רפוסאדו

68פטרון אנייחו

45אפסולון סילבר

180069 סילבר

68אביון סילבר

180078 אנייחו 

71אביון רפוסדו

45 קוארבו גולד

49 קוארבו בלאק מדליון

דג'סטיף

45פרנה ברנקה

46 ייגרמייסטר

51 ברנייגר

ין ג'

38גורדונס

38 ביפיטר

42 בומביי

42 טנקרי

44 הנדריקס

וודקה

39סטולי

44סטולי גולד

וודקה פרימיום

1 51קטל 

61ואן גוך

63סטולי עלית

63גרייגוס

אניס

37פרנו

38סמבוקה לבנה

38סמבוקה שחורה

39ארק עלית

12 39אוזו 

39פסטיס

39ריקרד

48שרטרז ירוק

47אבסינט

רום

41באקרדי

41 קפטן מורגן כהה 

41 קפטן מורגן ספייס

אפרטיף

39 אפרול

39צינזאנו רוסו/דריי/ביאנקו

41 קמפרי

קוניאק

53 VS הנסי

69 VSOP הנסי

120  XO הנסי

67 VSOP רמי מרטין

118  XO רמי מרטין

53  VS קורביזה

65 VSOP קורביזה

ליקרים

41קאלואה

42מליבו

41פרנג'ליקו 

44פיג'לינג קוקוס

43בייליס

43קוואנטרו

43בנדיקטין

47מידורי

45באד אפל

49סוואטרן קומפורט

49דראמבוי

43אמרטו

וויסקי אירי

58  12 ג'יימסון 

39 בושמילס

55 בלאק בוש

37 טולימור דיו

55 ג'יימסון בלאק בארל                      

39 ג'יימסון

51 פור רוזס

51 ווילד טרקי

   61 ג'נטלמן ג'ק 

75 12 מקאלן 

61  10 גלן מורנג'י 

75 ג'וני ווקר גרין לייבל

61 לפרוויג

57  12 גלנפידיך 

67  15 גלנפידיך 

77  18 גלנפידיך 

84 לגבולין 

78 גלנליווט ריזרב

   67 12 בלוויני 

61 בושמילס מאלט

51 ג'ק דניאלס

וויסקי סקוטי

37בלנטיין

55 12 שיבס ריגל 

79 18 שיבס ריגל 

133 שיבס רויאל סלוט

91 ג'וני ווקר גולד  

133 ג'וני ווקר בלו

39ג'וני ווקר רד

57ג'וני ווקר דאבל בלאק

55ג'וני ווקר בלאק

A L C O H O L אלכוהול

תוספות אלכוהול
XL/15ראשן/טוניק/סטוור

וויסקי מאלט

וויסקי אמריקאי


