
44
ספרינט

ואן גוך אפרסק, ג׳ין תות, ספרייט וחמצוצים
קופיטציונה

רום, קמפרי, פסיפלורה, לימון וחמוציות
דיסקו וולנטה

ג׳ין, צינזנו ביאנקו, לימון, אנגסטורה ומלפפון
סוד

מליבו, רום, מיץ אננס ופרי טרי
ג׳וניור

בייליס, מליבו, קלואה ושוקולד מריר
מונטריאול

אמרטו, רום, ליצ׳י, לימון וחמוציות
ספיידר

סמירנוף וניל, רימונים, לימון ובזיליקום
מיטו

ואן גוך אסאי, ג׳ינר ביר ונענע
תלתן

פיג׳ אבטיח, רום, לימון ונענע
ג׳ולייטה

סמירנוף וניל, פסואה וקוקוס
אלפתא

אפרול רום, אננס ולימון
145

פינלנדיה, מליבו, בננה טרייה ושוקולד מריר
וכמובן

• מוחיטו • קאיפיריניה • קוסמופוליטן • אפרול שפריץ

רוסקי סטנדרט + 6               .........₪422
סמירנוף + 6             ................₪422
פינלנדיה + 6             ................₪422
 ₪522............         6  + וואן  קאטל 
רוסקי פלטינום + 6                ........₪622
גריי גוס + 6               .................₪622
טובי 60 ...............................₪422
טקילה קוארבו גולד.................₪422
ואן גוך בטעמים .....................₪622
ג׳ק דניאלס............................₪522
ג׳וני ווקר רד..........................₪422
ג׳וני ווקר בלאק......................₪522
גולד.......................₪722 ווקר  ג׳וני 
ג׳וני ווקר בלו........................₪1222
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אדממה עם מלח גס ופלח לימון
צ׳יפס ביתי בחיתוך ידני עם קטשופ היינץ
ענפי ברוקולי חלוט עם דיפ ויניגרט כמהין

פיצה טורטיה מוצרלה עם קלמטה ובזיליקום טרי
צלחת ירקות טריים עם ויניגרט הבית

צ׳יפס בטטה קריספי עם איולי עשבים טריים
שניצלונים ביתיים עם איולי ג׳ינג׳ר

רול דפי אורז עם שורשים ג׳ינג׳ר וסויה
קסוואלה שרי צלוי בתנור עם קרוטונים זעתר ובולגרית

עלי גפן במילוי אורז עם טחינה גולמית  
פוקצ׳ה בולגרית עם פסטו ביתי ועגבניות שרי

טורטיה נוטלה עם בננה

פופקורן פטריות עם איולי צ׳ילי
סלט כל המטבח עם בולגרית וויניגרט הבית 

סלט שורשים אסייתי עם בוטנים וטחינה גולמית 
פוקצ׳ה אווז עם פסטו ביתי ובצל חרוך

פוקצ׳ה צ׳דר אנגלי עם ריבת בצל
פרצל אמריקאי צרוב עם חמאת נענע פקאן צ׳דר ושרי
צלחת ארטישוק עם קלמטה שרי ובלסמי מצומצם

כריך חזה עוף עם בטטה ברוקולי וחסה
טורטיה חזה אווז עם פטריות ובצל חרוכים
פיצה 3 גבינות עם ברוקולי ושומשום שחור

שניצלוני עגל ביתיים עם דיפ חרדל הבית
קריספי ווינגס בקרמל צ׳ילי תפוזים

שניצל בורגר אסייתי עם אננס בטריאקי וחסה
ההמבורגר של ״ה22״ 220גר׳ עם ריבת בצל פיקלס וחסה
וופל בלגי עם בננה צרובה ריבת חלב וקוקוס קלוי

 

פוקצ׳ה ארטישוק עם מוצרלה וריבת בצל
סלט קיסר חזה עוף עם עין הפוכה קרוטונים ואנשובי

טרקטור בורגר עם חזה אווז ואננס ביין
כריך שניצל עגל עם בצל סגול חרדל הבית ופיקלס

*צ׳ייסר  ₪14  | *תוספת משקה קל ₪11  |  *תוספת סאוור ₪11

וויסקי
ג׳וני בלאק

רויאל לוכאנגר
גלנפידיף 12

שיבס 12
ג׳נטלמן ג׳ק
לאגבולין 16

ווילד טרקי 101

קוניאק
V.S.O.P גודה

V.S הנסי

ליקרים
דרמבוי

שרטרז ירוק
שרטרז צהוב

וודקה
רוסקי פלטינום

גריי גוס

טקילה
1800 קוקוס

דון חוליו בלאנקו
דון חוליו רפוסדו

שליש מהחבית
קרלסברג 5%
טובורג 5.2%

ויינשטפן 5.4%
ויינשטפן ויטוס 7.7%

מהבקבוק 
סטלה ארטואה  5%

לף בראון 6.5%
סומרסבי 4.5%
הוגרדן 4.9%
קורונה 4.5%

וויסקי
ג׳וני רד

אייריש מיסט
J&B

ווילד טרקי 81

אניס 
ערק עלית
אוזו 12

רום
קפטן מורגן ספייס

בקרדי

ג׳ין
גורדונס

ליקרים
פיג׳ תאנים
פיג׳ אבטיח

מליבו
אמרטו דיסרנו

טובי 60

אפרטיף
צינזנו ביאנקו
צינזנו רוסו
צינזנו דריי

אפרול
קמפרי

טקילה
אספולון רפוסדו
אספולון בלאנקו

וודקה
רוסקי סטנדרט

סמירנוף
פינלנדיה

מבעבעים
קאווה 

למברוסקו רוזה
קאווה בטעמים

אדומים
מרלו הר תבור

קברנה הר תבור
קיאנטי פיצ׳יני

לבנים
גוורץ הר תבור

שרדונה הר תבור
פינו גריג'יו פיצ׳יני

חצי מהחבית
לף בלונד 6.6%
ויינשטפן 5.4%

ויינשטפן ויטוס 7.7%

מהבקבוק 
פחית גינס 4.2%(440 מ״ל)
אלכסנדר בלונד 5.3%
אלכסנדר בלייזר 8%

קסטיל רוז׳ 8%

דג'סטיף
ייגרמייסטר

וויסקי
קילכומן סינגל

ג׳ק דניאלס
ג׳ק דבש
בושמילס
ג׳יימסון

וודקה
זוברובקה
קטל וואן

ואן גוך בטעמים

קוניאק
V.S גודה

ג׳ין
טנקרי
בומביי

טקילה
קווארבו גולד

קווארבו סילבר

ליקרים
סאוטרן קומפורט

בייליס
פסואה
מידורי
קלואה

תוספות : ביצת עין   בולגרית   אננס   פטריות   צ׳דר   עוף   אווז עשרה צ׳ייסרים = ₪100 
₪8₪8₪8₪8₪12₪12₪12

 *שתייה קלה ₪12
קוקה קולה, זירו, ספרייט, פריגת, אננס, רדבול


