
”פטריקס“ כרמל



39 נקניקייה בתפו"א 
האירית של אלן , בתוך תפו"א מדורה, 

בצל ירוק, קוביות עגבניות, חרדל 
משובח ומלפפון חמוץ.

29 כרובית טחינה ושקדים  
פרחי כרובית קראנצ׳, טחינה לבנה, 

שקדים קלויים ונבטי בזיליקום.

46 כנפיים בגריל (12 יח׳) 

29  לניגרוא ספיצ

29 צ'יפס גריל/ גריל חריף 
בציפוי תערובת תבלינים פיקנטית / 

חריפה.

  35 צ'יפס צ'דר 
רוטב צ'דר קרמי.

  35 צ'יפס בטטה  
חתכנו בטטה, טיגנו, הגשנו.

  

37 נאצ'וס צ'דר  
מוקרם בגבינת צ'דר, עגבנייה ובצל ירוק.

29 פוקצ’ה בתנור אבן  
פוקצ׳ה אפויה במקום בליווי מטבלים.

32 טבעות בצל 
טבלנו פעמיים בבלילת בירה לבנה.

29 תפו"א מדורה 
קולי פלפלים, שמנת חמוצה.

49  לירגב טסוט
פרוסות קסטן ביניהן מיונז חרדל, 

עגבנייה, בצל ירוק ורוסטביף
לצד כרוב כבוש וקורנישונים.

הולך טוב עם בירה

הצ'יפסים שלנו דקים ופריכים

46 שרימפס שיכור(8 יח’)
מוקפץ בבירת חיטה, שמנת, עגבניות,

בצל ירוק ושומשום שחור.

39 קלמארי קראנצ‘ 
קלמארי קראנצ‘ בציפוי פריך,

מיונז גרידת לימון.

53 קרפצ’יו סינטה 
צנוברים, גבינת פרמז’ן גראנה פדאנה,

בלסמי מצומצם, עלי מיקרו
וטוסטוני שום.

29 אדממה
פולי סויה, מלח גס, לימון.

מוגש עם מטבלים חרפרפים.

29 נאצ'וס 
מוגש עם סלסת עגבניות מהגריל

ושמנת נפוליאון.

תוספת תבשיל צ’ילי בקר, יין אדום
וירקות שורש - ₪15

32 הום פרייז
קוביות תפוחי אדמה בחמאת צ’ילי.



69 פיש &  ספי׳צ 
פילטים של דג בבלילת

בירה יחד עם צ'יפס דק ופריך.

55  /שניצלוניםז׳לצינש
בפירורי לחם מתובלים,

מושלם עם צ׳יפס.

 

65   רגרובסקירטפ
ההמבורגר הטוב בעיר - מתכון ביתי 

בעל מרכיב סודי טחון מנתחים טריים 
ומובחרים מוגש עם צ׳יפס.

תוספות מומלצות (₪10):
צ'דר, ביצת עין, בצל מטוגן, גבינה 

כחולה, פטריות קלויות. 

                                                                                45  הטירגרמ הציפ
אפויה בתנור אבן.

69  EGG & סטייק
נתחי סינטה בלחם בריוש קלוי, תרד, 

בצל מטוגן, ביצת עין, רוטב טרטר 
וצ'יפס.

59   תיגרפ קייטס
במרינדת תבלינים יבשים. 

תוספות לבחירה:

                                   119               טולדיפ טוקירטנא
300 גרם עשוי בגריל למידה הרצויה.

תוספת לבחירה:

99  קרוי-וינ קייטס
סינטה על העצם 350 גרם 

תוספת לבחירה:

          129           רקב הליפ ינוילדמ
250 גר עשוי בגריל למידה הרצויה.

תוספת לבחירה:

249         םירשב ינימ לכ
מוגשים בפלטת ברזל רותחת 

עם ירקות קלויים. 

סוגי בשרים:
פילה בקר, סינטה, אנטריקוט, נקניקייה 

אירית, פרגית. 

העיקריות של פטריק׳ס

יש גם רוטב לימון

55 מאפה אירי
בצק באפייה במקום, במילוי תבשיל בשר
בקר וירקות שורש, טחינה ועשבי תיבול.

תוספות (₪5):
פטריות טריות, בצל, זיתי קלמטה, 

עגבניות שרי, פלפל חריף.

תוספות (₪10):
גבינה כחולה, אנשובי.

תוספות (₪15):
רוסטביף.

שעועית עדינה, תרד/
סלט ירוק /  תפו״א מדורה.

שעועית עדינה, תרד/
סלט ירוק /  תפו״א מדורה.

שעועית עדינה, תרד/
סלט ירוק /  תפו״א מדורה.

שעועית עדינה, תרד/
סלט ירוק /  תפו״א מדורה.



סלטים
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 13

 13

 13

13

קוקה קולה

דיאט קולה

זירו

ספרייט

דיאט ספרייט

חמוציות

מים בטעמים ענבים/אפרסק

נביעות זכוכית

בירה שחורה

סודה

פיוז טי

סומרסבי

תפוזים פריגת

לימונדה פריגת

אשכוליות פריגת

פררלה

שתיה קלה

סיידר
29  

29   

גרמניה
35   500cc 5

בירה אמריקאית
31   330cc 

מקסיקו
34   330cc 

ישראל
29    330cc 

29   330cc 5

29   330cc 6

    

ספרד
33    330cc 

31    330cc 

הולנד
39    450cc 5

נהג תורן
23    330cc 0

23    330cc 0

בקבוקי בירה

קוקטיילים

שאל את המלצר,
משתנה לפי פירות העונה.

55   יסאלק רסיק טלס
לבבות חסה, רוטב קיסר, גבינת גראנה 

פאדנה וקרוטונים
תוספת עוף ₪10 

    מגוון ירקות שוק 55
מקלות, רצועות וכדורי ירקות טריים.

59    סלט עגבניות ונקניקיות חריף
מיקס עגבניות בצבעים, נקניקיות מרגז  

פיקנטיות, כוסברה, פלפל חריף, נבטי חמנייה,  
חסה וטוסטוני שום.

59    סלט גס עם ביצה עלומה
שרי צבעוני, כרוב אדום, צנונית, מלפפון, תפו”א, 

קלמטה, ביצה עלומה, בלסמי מצוצמם 
ומקלות פרמז’ן.

תוספות שמומלץ לערבב
עם אלכוהול

10 שתייה קלה

תפוזים, אשכולית, לימונדה, חמוציות.

13 משקה אנרגיה / ראשן



ליפמנס און דה רוקס 
4.2% (400cc)

בירת פירות מרעננת בעלת 3 סוגי לתתים 
ביישון של 18 חודשים. לקראת סוף היישון 

מתווספים לתוכה מיצים טבעיים של תותים, 
פטל, סמבוק, אוכמניות ודובדבנים.

39

דובל סינגל
6.8%

בירה מסוג אייל בהיר וחזק, בירת הפרימיום 
המוערכת, בגרסת החבית. צבעה זהוב-צלול, 

בעלת קצף קרמי, ניחוח כשות טרי וגוף 
המשלב מרירות פירותית מרומזת. לבירה 

סיומת ארוכה והיא מרווה ומרעננת.

36 - 32

מלכה בהירה 
6.5%

בירה מסוג בלונד אייל בלגי.
מאופיינת בטעמי רקע של הדרים 

הנובעים מתוספת קליפות תפוז 
ושימוש בכשות מיוחד.

(400cc) בלו-מון
5.4%

בירת הקראפט הנמכרת ביותר 

קלה ועדינה, בעלת מרקם קרמי וחלק, 
ארומת הדרים נעימה, ומוגשת עם 

36 - 32

מרדסו טריפל
10%

בירה בעלת אחוזי אלכוהול גבוהים. 
מיוצרת על פי מתכון עתיק מהמנזר 

מרדסו החל מהמאה ה- 19. צבעה 
זהוב אדמדם, בעלת ארומה פירותית, 

טעם קרמלי - דבשי ומרקם קטיפתי.

סטלה ארטואה
5%

בירת לאגר פרימיום בהירה המיוצרת 
בתהליך ארוך ומורכב הכולל שלושה 

סוגי כשות, לרבות הזן הארומטי הנדיר 
Saaz

 

39 - 35



קסטיל רוז׳
8%

מבשלת קסטיל ממוקמת בתוך טירה 
מהמאה הרביעית לספירה בבלגיה. 
המבשלה בבעלות משפחתית כבר 
יותר מ- 200 שנים ומבשלת בירות 

אייל בלגיות.

39 - 35

ברבר
8%

בירה חזקה. מתוקה ופירותית, לא 
כבדה יחסית לעוצמתה. מיוצרת 

בשיטה מסורתית המשלבת טכניקות 
בירה לאגר. המתכון מכיל דבש.

39

אדלוויס סנופרש
5%

אדלוויס הינו פרח אשר צומח בגובה 
של מעל 3,000 מטר באלפים. ממותגת 
לספורט חורף באוסטריה, ניתן למצוא 

את אדלוויס בכל אתר סקי.

קרלסברג

קרלסברג היא בירת פרמיום בהירה 
ומשובחת ביותר. בעלת טעם ואיכות 

ייחודיים שהקנו לה שם בשוק הבירות.

טובורג

בירת לאגר, מיוצרת בתהליך התסיסה 
התחתית בטמפרטורה נמוכה של 

12-5 מעלות. התהליך נמשך בין 
שבועיים ל- 12 שבועות.

ויינשטפן

זו בירת החיטה הראשונה והעתיקה 
בעולם, מיוצרת בחבל בוואריה בגרמניה 

משנת 1040. מופקת בתהליך של תסיסה 
עילית. על פי המסורת נהוג למזוג 

ולהגישה בטמפרטורה של 5 מעלות.

33 - 29

33 - 29



גינס
4.2%

בירת סופר פרימיום מסוג סטאוט, 
המיוצרת על פי הנוסחה המוקפדת של 

המכון המקורי משנת 1759 במבשלת 

 

הוגרדן
5%

100
לפי מתכון מקורי של נזירים תוך שימוש 

ברכיבים טבעיים. הבירה מתובלת 
בקליפות תפוז מזן קורסאו וגרגרי 

כוסברה.

מלכה אדמונית
5.5%

בירה מסוג אייל בהיר, אנגלי קלאסי, 
בעלת טעם לחמי של שעורה וצבע אדום 

עמוק. מבושלת עם כמויות גדולות של 
כשות הנותן מרירות מורגשת אך לא 

משתלטת ומכסה את טעמי הלתת.

קסטיל טריפל
11%

בירת אייל חזקה מאוד בצבע זהוב 
עמוק, פירותית ומתובלת. מיוצרת 

בתסיסה עילית ועוברת תהליך 
תסיסה נוסף הממשיך בתוך החבית. 

לא מפוסטרת.

39 - 35

בירת הבית



VODKA צ׳ייסרמנה וודקה
3921Stolichnayaסטוליצ'יניה

4724Stoli Crystalסטולי קריסטל

3919Flavord Stolichnayaסטולי בטעמים

3920Finlandia פינלנדיה

4420Ketel One קטל 1

3618סמירנוף אדום

4221סמירנוף כחול

4222Russki Standard רוסקי סטנדארט

וודקה סופר פרימיום

6132Stoli Elit סטולי עלית

5929Grey Goose גריי גוס

4926סמירנוף שחור

ואן גוך  מלון · דאבל 
אספרסו · אסהי · אננס

 4926Van Gogh

6139Beluga בלוגה

6534Belvedere בלוודר

4725Pravda פרבדה

GIN צ׳ייסרמנה ג'ין
3418Beefeaterביפיטר

3618Gordon's גורדון

4021Bombay Sapphire בומבי ספייר

3921Tanqueryטנקרי

4925Hendrix הנדריקס

ANISE צ׳ייסרמנה אניס
3116Pernod פרנו

2915 פסטיס

סמבוקה שחורה 
לוקסרדו

 3519Black Sambuca

3620Ouzo אוזו 

4926Absinthe אבסינט

3520Arak Elite ערק עלית

RUM צ׳ייסרמנה רום
3918Negrita Spicedנגריטה ספייס

3321Rum Negrita Darkנגריטה כהה

3620Morgan Spiced קפטן מורגן ספייס

3821Morgan Dark קפטן מורגן כהה

3418myerssמאיירס

4424Havana Club הוואנה קלאב

3919Bacardi בקרדי לבן

 3820Bacardi Oakhart בקרדי אוקהארט

4121Bacardi Gold בקרדי גולד

SUPER PREMIUM VODKA

וודקה

AMERICAN WHISKEYוויסקי אמריקאי
3619Jim Beam White ג'ים בים לבן

4223Jim Beam Black ג'ים בים שחור

3820Jim Beam Rye ג'ים בים שיפון

4826Jack Daniels ג'ק דניאלס

ג'ק דניאלס סינגל 
בארל

 6233Jack Daniels
Single Barrel

6532Gentleman Jack ג'נטלמן ג'ק

3921Wild Turkey 81 ווילד טרקי 81

4524Wild Turkey 101 ווילד טרקי 101

4022Four Roses פור רוזס

IRISH WHISKEYוויסקי אירי
3921Tullamore Dew טולימור דיו

3921Bushmills בושמילס

4825Black Bush בושמילס בלאק בוש

6534Bushmils Malt 10 בושמילס מאלט 10

3921Jameson ג'יימסון

SCOTCH WHISKEYוויסקי סקוטי
3418Grants גרנטס

4022Monkey Shoulderמאנקי שולדר

3820Jonnie Walker Red ג'וני ווקר אדום

5226Jonnie Walker Black ג'וני ווקר שחור

Jonnie Walker 5931 ג'וני ווקר דאבל בלק
Double Black

7136Jonnie Walker Greenג׳וני ווקר ירוק

8142Jonnie Walker Gold ג'וני ווקר גולד

15078Jonnie Walker Blue ג'וני ווקר כחול

3519 בלנטיינס

3519J&B ג׳יי אנד בי

5427Chivas Regal 12 שיבס 12

7438Chivas Regal 18 שיבס 18

4423Chivas Royal Salut 21 פימוס גראוס

3217Dewarsדיוארס

מנה   צ׳ייסר

CONGNAC צ׳ייסרמנה קוניאק
VSOP 6534 רמי מרטין

XO 14072 רמי מרטין

VS 5227 הנסיHennessy VS

VSOP 6332 הנסיHennessy VSOP

XO 12966 הנסיHennessy XO

VS 4926 קורווזיהCourvoisier VS

VSOP 6533 קורווזיהCourvoisier VSOP

XO 12565 קורווזיהCourvoisier XO

וויסקי

6540Roberto Cavalliרוברטו קוואלי

6546Kauffmanקאופמן

*** בקבוקי אלכוהול - שאל את המלצר - מגיע עם פינוק . . .

3618Haymansהיימנס



SINGLEMALT צ׳ייסרמנה סינגל מאלט
5327 גלן פידיך 12

6231 גלן פידיך 15

7539 גלן פידיך 18

6534Glenmorangie 10גלן מורנג׳י 10

9248Glenmorangie 18גלן מורנג׳י 18

6232Highland Park 12 היילנד פארק 12

6936Ardbeg 10ארבג 10

7037Tombermory 10טומברמורי 10

6333Royal Lochnagar 12רויאל לוכנגר 12

5930Laphroaigלאפרויג 10

5830Aucjentoshan 12אוכנטושן 12

Balvenie 12 5729בלויני 12 דאבל ווד
Doublewood

6735Talisker 10 טאליסקר 10

8543MaCallan 12מקאלן 12 פיין הוק

4524Glen Grantגלן גרנט

 6332Clynelish קליינליש

LIQUOR צ׳ייסרמנה ליקר
Amareto Disaronno 3619 אמרטו דיסארונו

3922Midori מידורי

3620Feigling פידג' תאנים

3921Southern Comfort סאוטרן קומפורט

3820Bad Apple בד אפל

3619Baileys בייליס

4121בנדקטין

3921Drambuie דרמבוי

4926Grand Marnierגרנד מירינייה אדום

4626Chartreuse Green שרטרז ירוק

4626Chartreuse Yellow שרטרז צהוב

5126Cointreauקוונטרו

Kaluha 3619 קלואה

3418Malibuמאליבו

4925Calvadosקלבדוס

TEQUILA צ׳ייסרמנה טקילה
 3518Sauza Goldסאוזה גולד

3217Sauzaסאוזה סילבר

3820Cuervo Gold קוארבו גולד

4222Cuervo Black קוארבו בלאק

180079391800

7539Patron Anejo פטרון אנייחו

5528Patron Silver פטרון סילבר

6233Patron Reposado פטרון רפוסדו

4926Patron Espresso פטרון קפה

7939Don Julio Anejoדון חוליו אנייחו

6533Don Julio Reposadoדון חוליו ברפוסאדו

3821Mascal Gusanoמסכל גוסנו

DIGESTIF צ׳ייסרמנה דז'סטיף
גראפה אלכסנדר 

ביאנקו
4322 Grappa Alexander

Bianca

3921Jagermeisterייגרמייסטר

3921Honey Bernjagerברנייגר דבש

3115Cherry Sandmanשרי סנדמן

3116Limoncelloלימונצ'לו

3116Port Bin 27פורט בין 27

 בקבוקכוס יינות אדומים

TWO VINES  מרלו
קולומביה קרסט, וושינגטון סטייט, עמק 

קולומביה
35140

ALAMOS  קברנה סוביניון
קאטנה זאפאטה, מנדוזה, ארגנטינה

35140

 בקבוקכוס יינות לבנים

TWO VINES  גוורצטאמינר
קולומביה קרסט, וושינגטון סטייט, עמק 

קולומביה
35140

ALAMOS  שרדונה אלמוס
קאטנה זאפאטה, מנדוזה, ארגנטינה

35140

 בקבוקכוס קאווה / למברוסקו

CAVA35140

  LAMBRUSCO35140

APERITIF צ׳ייסרמנה אפרטיף
3720 מרטיני ביאנקו

3720 מרטיני רוסו

3720 מרטיני יבש

3921Campari קמפרי

3519Dubonnet דובונה

טקילהסינגל מאלט

יינות

ליקר

*** בקבוקי אלכוהול - שאל את המלצר - מגיע עם פינוק . . .




