


ליבירה
שפרי

 ג'ין טנקריי, בזיליקום, נענע, 
מלפפון ואוזו 12. מרענן וקיצי

 סמאש
ים תיכוני

₪36

שחור,   סמירנוף 
יער,  פירות   ליקר 

וטימין אננס 

פרנץ'
מרטיני

 ₪38
מרענן ומריר - האפריטיף המושלם

₪ 30

קוקטיילים

₪80

 Bitter Sweet 
Symphony

רום זקאפה XO, צ׳ינר, אפרול.

מתוק, מריר, קטיפתי ומורכב

 ₪38

מרגריטהמרגריטהמרגריטה
טקילה אספולון, קוניאק פייר פראן, אפרול, 

ליים ואגבה. פירותי, חמצמץ ומתוק

₪36

וייס, אפרול, ריבת פירות יער ולמון 

טוניק. מתקתק, מוגז וקליל

₪ 34



₪112/32
שירז

יינות

בירות אורחות
חבית  24/28    בקבוק  28

BREWDOG
Punk IPA 5.6%

₪26

BREWDOG
elvis juice 6.5%

₪ 26 ₪28

Strongbow
סיידר תפוחים 5.0%

אדמה קברנה סוביניון
אדמה מרלו

₪96/28

להבה בלנד מרלו וטמפרניו
סופה בלנד קברנה ופטיט סירה

₪150

יקב תבור: אדום

יקב אשקר: אדום

₪112/32
סוביניון בלאן

יקב אשקר: לבן

אדמה גוורצטרמינר חצי יבש
אדמה רוסאן יבש

₪96/28

יקב תבור: לבן



ראשונות
4 חצאי מנות 64    4 מנות 128

פוקצ'ה
 עם ממרח עגבניות, 

חמאה וחריף
₪ 26

עם גבינה כחולה
₪ 22

מסיבת

₪ 38

שרי צבעוניות ומיובשות, 
בזיליקום, נענע, בצל סגול 

וגבינה בולגרית

עגבניות

קרפצ'יו

₪ 38

 עם עלים, 
פרמזן ובלסמי

₪36/22
בקרמל הדרים חריף

וחמאת אנשובי
₪ 14

לחמניית  
בירה
לחמניית  
בירה
לחמניית  
בירה

שמנת מתובלת, עשבי תיבול וצ'ילי

₪32/18

בשר חזיר, כבדי עוף, 
חמאה ופיסטוקים

₪38/22

סלמון כבוש, קרם פרש 
וסירופ וואסבי

&38/22

עם אגוזי מלך, טחינה 
גולמית ורכז רימונים

₪32/18

לבבות חסה, עלי בייבי,  גזר, 
צנונית, תפוח ופיצוחים 

בוויניגרט סילן

₪36/16

סלט
ירוק

מגוון בשרים כבושים 
ונקניקים תוצרת בית

₪96

פלטת
שרקוטרי



₪ 6

₪ 8

₪ 10

רוטב גבינה כחולה // חמאת אנשובי // טבעת בצל בבצק בירה // אמנטל

בייקון טלה // בייקון // סנט מור // קממבר

צ'דר // פטריות מוקפצות עם בצל // שינקן // שמנת צ'יפוטלה

תוספות לכריכים ולבורגרים

כתף צלויה בבירה וברביקיו, ירקות טריים, 
חמוצים, חרדל דיז'ון ומיונז

₪ 48₪ 44

כריך פטריות
 פטריות מוקפצות עם בצל, 

ירקות טריים וצ'ימיצ'ורי

כריכים בג'בטה

 בורגרים
220 גר' מוגשים עם צ'יפס

 עם בייקון טלה, אמנטל, צ'ימיצ'ורי 
וטבעת בצל בבצק בירה

₪68

רק בורגר
₪ 58

 שינקן, צ'דר, פטריות מוקפצות 
עם בצל וקרם שמנת צ'יפוטלה

₪ 68

 עם קממבר, בייקון
ורוטב ברביקיו פירות יער

₪68



עיקריות

נקניקיות חזיר עם פירה תפו״א וכרוב מבושל בבירה

תוצרת בית

₪58

 צלעות חזיר בשום, ג'ינג'ר 
 וחמישה תבלינים, פירה תפו"א 

וסלט תפוחים פיקנטי

באייל בלגי, שזיפים מיובשים,
ירקות שורש ופירה תפו”א

₪62

₪56

חזה עוף מטוגן במילוי אמנטל ושינקן, 
תפו"א "מפונצ'ר" וחמאת מרווה

₪68

עם כרישה וגבינת עזים, סלסת 
עגבניות וביצה חצי קשה

תפו"א, בטטה, שעועית ירוקה צ'ימיצ'ורי 

₪78

רוסטביף
פקניה



עיקריות

"ריזוטו«
פתיתים

פתיתים עם עגבניות צלויות, פטריות, 
ארטישוק, עשבי תיבול וקריספי פטה

₪56

 בחלב קוקוס, קארי ולמון גראס

מוגשים עם אורז לבן

₪72

עם עגבניות צלויות, יין לבן, 
ירוק ופירה  קלמטה  זיתי 

₪82

שרימפס בלק טייגר, קלמרי סגול 
ומולים מוקפצים עם מנגולד, יין 

לבן, עשבי תיבול וחמאה

₪96



דג'סטיפים

שתיה חמה

וודקה, אספרסו, סירופ סטאוט, 
ביטר שוקולד ואגוז קקאו

ליידי סטאוט

₪34

ליקר עשבים צ'כי עם ציפורן וקינמון

₪22/11

יגרמייסטר
ליקר עשבים גרמני עם 56 תבלינים

₪24/12

אמרטו דיסארונו
ליקר שקדים איטלקי

₪2 4 /1 2

אספרסו כפול
הפוך

אמריקנו
₪10

אספרסו
תה
₪7













cocktailswines

guest beer
Draft 24/28    bottles 28

Adama, Gewurztraminer, semi-dry
Adama, Roussanne, dry

96/28 nis

Adama, Cabernet Sauvignon
Adama, Merlot

Lehava, Merlot / Tempranillo blend
Sufa, Cabernet / Petite Sirah Blend

Red Wine
96/28 nis

150 nis

112/32 nis112/32 nis

Fresh and bitter:  
the perfect aperitif

campari
& Orange

30 nis 36 nis80 nis

Aperol, wheat beer,  
lemon tonic, berries purée.  

Sparkling and sweet

34 nis 38 nis

Tequila Espolon Reposado, Triple Sec,   
lime and agave syrup. 

Fruity and sweet

MargaritaMargarita

36 nis

Bitter Sweet  
Symphony

 Zacapa XO rum, Cynar, Aperol.  
Complex and velvety

38 nis

BREWDOG
Punk IPA 5.6%

BREWDOG
elvis juice 6.5%

Strongbow
Apple Cider 5.0%

Tanquaray gin, basil,
mint,_cucumber, OUZO 12.

Refreshing summer drink

smirnoff black, 
berry liqueur, 

pineapple and thyme

Ashkar Winery: RedAshkar Winery: White

ShirazSauvignon Blanc

26 nis

26 nis

28 nis

28 nis

Gluten Free 4.5%



starters
4 half portions 64 nis    4 full portions 128 nis

ciabatta sanDwiches

burgers 220 gr.  
beef in challah bun served with potato chips

6

8

10

with Cheddar, fried mushrooms, 
ham, onion, Parmesan cream 

and chipotle cream

68 nis

with lamb bacon, Emmentaler, beer-battered  
onion ring and chimichurri sauce

Libira BurgerLibira Burger
68 nis

with tomatoes, lettuce and pickles

ClassiC 
burger

58 nis

Stir-fried mushrooms, fresh and roasted 
vegetables and Chimichurri sauce

Mushroom 
sandwich

44 nis

Roasted beef shoulder meat, roasted  
and fresh vegetables, pickles,  

Dijon mustard and mayonnaise

Libira Sandwich

48 nis

with fresh baby leaves,
Parmesan cheese and
malt balsamic vinegar

Beef
Carpaccio

38 nis

with spicy citrus caramel

36/16 nis 38/22 nis

32/18 nis 36/16 nis

with anchovy butter

14 nis

with blue cheese

22 nis

with butter,
tomato and

spicy spreads

Focaccia

26 nis96 nis

Salad with fresh and dried  
cherry tomatoes, basil,  

croutons and Bulgarian cheese

 Tomato
Party

38 nis

 pork meat, ham, chicken liver,
butter and pistachios

with roasted walnuts, 
freshly made tahini and 

pomegranate

Variety of house
made cold cuts

with lettuce, rocket, carrot, 
small radish, apple, 

assorted nuts and seeds

  blue cheese / emmentaler / anchovy butter

smoked goose breast / camembert / goat cheese / bacon

fried mushrooms / cheddar / ham / chipotle cream

Additional toppings for burgers and sandwiches

eggplant

38/22 nis

Sliced marinated
cured salmon with Wasabi
syrup and crème fraiche

Gravlax

28/16 nis

with spiced sour cream, 
a mixture of fresh 

herbs and chili pepper

roasted 
cauliflower

with Camembert cheese, bacon
and smoked cherry sauce

68 nis



main coursesmain courses

with mashed potatoes, spicy apple salad,
garlic, ginger and Sichuan/Smoked Stout sauce

Pork Spare Ribs

88 nis

with roasted tomatoes, white wine, 
Kalamata olives and herb puree

82 nis

Black tiger shrimp,
purple calamari and mussels,

stir-fried with white wine,
mangold, herbs and butter

Seafood 
Skillet

96 nis

with coconut milk,  
curry, lemon grass  

and white rice

72 nis

with leek and goat cheese, tomato salsa,  
Shredded phyllo and half-a-hard boiled egg

Kadaif pastry

56 nis

with roasted tomatoes,  
mushrooms, artichoke,  

herbs and crispy Feta cheese

54 nis
Served with Sauerkraut

and maShed potatoeS

58 nis78 nis

stewed in Belgian ale with  

root vegetables, prunes  

and mashed potatoes

Beef

62 nis

Fried chicken breast stuffed with
Emmentaler and ham, with

“smashed” potato and sage butter

Cordon
Bleu

68 nis

Picanha steak cuts 
with potatoes, sweet potatoes,

green beans and Chimichurri

Ptitim
Picanha Beefsteak

(Israeli couscous) 



Desserts Digestifs  

hot Drinks

Chocolate fudge cake  
with mango sorbet and 
chocolate chili sauce

Meringue, 
mascarpone cream,  

red berries  
and pistachios

and almond biscuit

with citrus fruit, pine nuts  
and  goat’s milk yogurt

32 nis

32 nis28 nis

32 nis

Italian almond-flavored liqueur

Vodka, espresso, stout 
syrup, bitter chocolate 

and cocoa bean

Amaretto Disaronno
24/12 nis

German liqueur with 56 herbs and spices

Jägermeister
24/12 nis

Czech herbal bitters  
with clove and cinnamon

becherovka
22/11 nis

eSpreSSo

tea
12 nis7 nis

34 nis

12 nis

Lady Stout



אלכוהול

half price for a shot
add:  10 nis for a cocktail // 8 nis for soda mixer // 6 nis for juice mixer

vodka // וודקה

aperitif // אפריטיף

rum // רום

gin // ג'ין

aperol // אפרול
cynar // צ'ינר

cinzano // צ'ינזנו
campari // קמפרי

&18
&24

&22
&22

ketel one // 1 קטל
grey goose // גריי גוס

smirnoff // סמירנוף
smirnoff black // סמירנוף שחור

&22
&28

&32
&48

gordon's // גורדונ'ס
bombay // בומביי

 tanqueray // טנקריי
hendrick's // הנדריקס

&24
&36

&22
&34

zacapa 23 // 23 זקאפה
bacardi // בקרדי

pampero blanco // פמפרו בלנקו
captain morgan // ק.מורגן ספייס

appleton // אפלטון

&22
&22
&22

&48
&32

tequila // טקילה

espolon // אספולון רפוסדו
cuervo gold // קוארבו גולד

d.Julio blanco // ד.חוליו בלנקו
d.Julio reposado // ד.חוליו רפוסדו
d.Julio aneJo // ד.חוליו אנייחו

&38
&48
&58

&24
&32

cognac // קוניאק

r. martin vsop // ר. מרטין hennessy vs // הנסי
hennessy vsop // הנסי

&44
&52

&52

anis // אניס

sambuca // סמבוקה
absinthe // אבסינט

ouzo 12 // 12 אוזו
arak ashkelon // ערק אשקלון

arak el namroud // ערק אל נמרוד

&20
&20
&24

&28
&28

scotch // וויסקי סקוטי

J.Walker gold // ג'.ווקר גולד
chivas 12 // 12 שיבאס

J.Walker red // ג'.ווקר אדום
J.Walker black // ג'.ווקר שחור

&22
&32

&48
&38

single malt // סינגל מאלט

balvenie 12 // 12 בלוויני
laphroaig 10 // 10 לפרוייג
lagavulin 16 // 16 לגבולין

singleton 12 // 12 סינגלטון
singleton 15 // 15 סינגלטון

caol ila // קאול איילה
glenfiddich 15 // 15 גלנפידיך

&42
&52
&58
&52

&56
&52
&75

liqueur // ליקר

midori // מידורי
drambuie // דרמבוי

s.comfort // ס.קומפורט

bailey's // ביילי'ס
kahlua // קלואה

amaretto // אמרטו

&22
&24
&24

&26
&28
&28

irish Whiskey // וויסקי אירי

american Whiskey // וויסקי אמריקאי

bushmills // בושמילס
black bush // בלאק בוש

irish mist // אייריש מיסט
Jameson // ג'יימסון

&22
&28

&22
&38

&28
&38

&42
&38

digestif // דיג'יסטיף

becherovka // בחרובקה averna amaro // אוורנה אמרו
Jagermeister // ייגר

&22
&24

&22

Wild turkey // ווילד טרקי
bulleit bourbon // בולט ברבן

bulleit rye // בולט שיפון
Jack daniel's // ג'ק דניאל'ס



48

full lunch light lunchstarter + main course  + 1/3rd liter beer

Beer Bun  //  roasted chicken wings  //   

garden salad  //  roasted cauliflower  //  eggplant

26 hanamal st., downtown, haifa  |  www.liBira.co.il  |  04-3740251  |   liBira BrewpuB

sandWich or starter + 1/3rd liter beer

starters for full lunch

for the main course price

Between the hours of


