
 Sangria             סנגריה
 ₪ 64קנקן / ₪  32כוס  -יין מתובל עם פרות 

Alcohol menu 

Sangria – spanish kitchen 077-3301067 

Moshe Aharon 4 st. , Downtown, Haifa 

 Aperitifs    אפרטיפים
  ₪33 - “Campari”   ₪32 - “Pastis” 

 Wines                    יינות
“Don Lociano” - Cabernet Sauvignon - 28 /   ₪87  

“Don Lociano” - Merlot 28 - /   ₪87  

 ₪28/87 “Don Lociano” - Chardonnay – 

 "rioja-"Faustino VII -אדום יבש/יין לבן-₪32/98 

 ₪148 /47 - “Rioja Crianza” 

 

  Bottle Beer             בירה בקבוקים 
 ₪15 - 250ml San Miguel Especial 

₪  Mahou Stars 330ml - 22 

 Draft beer     בירה מחבית 
 ₪13/16/18 -   San Miguel  250ml/330ml/500ml   

  ₪15/19/22 -  San Miguel Selecta  250ml/330ml/500ml   

 Cava          קאווה
 ₪29/112 - ml 750/ml200 (Cava Freixenet Cordon Negro (Brut 

 ₪29/112 - ml 750/ml200 (Cava Freixenet Carta Nevada (Semi Seco 



Alcohol menu 
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""Bowmore Single Malt -          56   ₪ 

""Johnnie Walker Red Label -   35   ₪ 

" “Johnnie Walker Black Label- 51   ₪ 

”Grant's”    -   33  ₪ 
"Dewar's”   -   31   ₪ 
"Jameson"  -    35   ₪ 

"Chivas 12" -    53   ₪ 

 Whiskey      ויסקי

 Soft Drink      קלה שתיה
 ₪  11סודה                  /דייאט/אפ7/פפסי

 ₪  7מים מינרלים                                 

 /מנגו/תפוזים/אשכולית: מיצים

 תפוחים

 בירה שחורה

 Hot drink     חמה שתיה
 כפול/קפה אספרסו קצר

 עם חלב/ אמריקנו

 (ברנדי-אספרסו עם שרי) קרחיליו

 כפול/רגיל מקיאטו

 גדול/קפה הפוך קטן

 קפה הפוך אמרטו איטלקי
 תה נענע

Pepsi/UP7/Diet /Soda 

Mineral  Water 

Juices: Grapefruit/Orange/Mango/ 
Apple 

  Espresso Short/Dual  

  Americano 

Carajillo 

Makyato 

Cappuccino Small/Large 

Coffee Make Amaretto Italian 

Tea 

10/12  ₪ 

10/12  ₪ 

19  ₪ 

12/14  ₪ 

12/14  ₪ 

19  ₪ 

11  ₪ 

11  ₪ 

 13  ₪ Nesher  Malt  

 Vodka                    וודקה
  ₪35 -  “Absolut”  

 Brandy               ברנדי
  ₪36  –  ST.Remy  Authentic VSOP, France  

Courvoisier  VS, France- 53                               
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Tapas  Menu 
 - Artichoke  ארטישוק

 מונח על קרם עגבניות בנגיעת פסטו ה'הפלנצארטישוק ספרדי צעיר צרוב על 

 
- Red mullets on smoked eggplant 

 על חציל מעושן ברבוניהפילה 
 ים תיכוני על חציל קלוי על אש גלויה ברבוניותפילה דגי 

 ותובל בשמן זית משובח ומיץ הדרים  

 

 Mussels -מולים 
 שום וחמאת עגבניות, קערת מולים קנדים שחורים מבושלים ביין לבן

 

 - Fried Manchego cheese 
 מטוגנת גו'מנצגבינת 

 איוליבציפוי פריך על רוטב  גו'מנצמדליוני גבינת כבשים ספרדית 

 

 Empanada  -פאי בשר עם זיתים 
 זיתים שחורים וביצה קשה, בצל, מאפה בצק שמרים קליל במילוי בשר בקר

 
 Chorizo beef  -בקר  וריסוס'צ

 נקניקיות בקר עבות בתיבול פיקנטי צלויות על הגריל

 
- Tomatoes with anchovies 

 עגבניות עם אנשובי
 שום ועשבי תיבול, אנשובי ספרדי משובח על לקט עגבניות שרי צרובות קליל בשמן זית

₪39  
 
 
 

₪46  
 
 

 

₪56  
 
 
 

₪41 
 
 
 

₪38  
 
 
 ₪38 

 
 

₪42  
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 מנות עיקריות

 Rabo de toro  -זנב שור 
 ,מנה ספרדית קלאסית של נתחים זנב שור מבושלים עם עצם ביין לבן

 ירקות שורש במשך לפחות שש שעות  

 

 Paella -פאייה 
 תבשיל אורז ספרדי מאוחד בציר דגים

 ומחית עגבניות ופלפלים עם פירות ים משתנים בהתאם לאספקה טרייה  

 

 Fish of the day -דג היום 

 

 Goose cider -שוק אווז בסיידר תפוחים 
 קונפי שוק אווז צלוי בתנור בסיידר תפוחים

 ופרוסות תפוחי עץ אפויים קרמימונח על פירה תפוח אדמה   

₪86  

 

 

 

₪92  

 

 

₪92  

 

₪94  


