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מאקי
מאקי צמחוני

מאקי סלמון

מאקי טונה

ספייסי טונה

ספייסי סלמון

מאקי יילו טייל

₪ 8

₪ 5

₪ 8

₪ 10

₪ 12

₪ 3

מעטפות לסושי
מעטפת אבוקדו

מעטפת בטטה

מעטפת טמאגו

מעטפת סלמון

מעטפת טונה

תוספת טיגון

 

₪ 3

ירקות לבחירה
מלפפון, גזר, עירית, בטטה

כל תוספת ירק

₪ 5 כל תוספת ירק

אבוקדו, טמאגו, קנפיו, שיטאקי



משקאות גרוסיםסחוט טרי

שתייה חמה

תפוזים סחוט טבעי

לימונדה סחוט טבעי

₪ 14

₪ 14

לימונענע, פסיפלורה, תות, קיווי ואננס
תוספת אלכוהול - 15 ₪

₪ 24

אספרסו קצר / ארוך

אספרסו כפול

XL

חמוציות

ראשן

תה נענע

קפה שחור

₪ 9

₪ 11

₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 9

קוקה - קולה

דיאט קוקה - קולה

קוקה - קולה זירו

ספרייט

זירו ספרייט

פאנטה

סודה

FUZE tea

נביעות מים מינרלים

נביעות בטעמים עדינים

ענבים

מאלטי - בירה שחורה

₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 12

₪ 10

₪ 12

₪ 10

₪ 12

₪ 12

₪ 14

משקאות קלים



אלכוהול
קוקטיילים

קפרושקה קרנבל של טעמים מפנקים, חמצמצים ומתוקים. וודקה אננס / עארק, לימון טרי, סוואר

GREENWICH VILLAGE קוקטייל אהוב חזק פירותי וחמצמץ. מומלץ
וודקה, מידורי, בלו קיראסו, סאוור, לימונדה

קוסמופליטן קוקטייל קלאסי בשילוב טעמים חמוצים ומתוקים. וודקה, טריפלסק, סאוור, חמוציות

סאקה משקה שיכר יפני. מוגש חם

₪ 38

₪ 38

₪ 38

צ׳ייסר / מנהוודקה

צ׳ייסר / מנה

כוס / בקבוק

עארק

יין

בירות חבית

בירות בקבוק

וויסקי / אייריש וויסקי

טקילה

רוסקי סטנדרט

PLATINUM רוסקי סטנדרט

גרייגוס

BALUGA
VAN GOGH בטעמים

SOMERSBY - סיידר תפוחים

בלו נאן

יין אדום מרסלאן

יין כתום- חצי יבש פירותי

גוורדטומנר- יין לבן חצי יבש

מוסקט- יין לבן- קינוח מתקתק

יין מובחר לבחירה שאל את המלצר

קרלסברג 1/3 / 1/2

טובורג 1/3 / 1/2

הייניקן

גולסטאר

סטלה ארטואה

קורונה

לף בלונד

לף בראון

ויינשטפן

EXTRA STOUT גינס

קאווה

למבורסקו
רד לייבל

בלאק לייבל

גולד לייבל

גרין לייבל

בלו לייבל

גלנדפידיך 12

גלנליווט

בושמילס

בלאק בושמילס

ג׳יימסון

ג׳ק דניאלס

PATRON (צ׳ייסר)
ANEJO / SILVER / REPOSADO

₪ 33 / ₪ 18

₪ 35 / ₪ 20

₪ 45 / ₪ 23

₪ 45 / ₪ 23

₪ 45 / ₪ 23

 ₪ 18

₪ 112 / ₪ 29

₪ 99 / ₪ 27

₪ 105 / ₪ 28

₪ 105 / ₪ 28

₪ 109 / ₪ 28

₪ 27 / ₪ 22

₪ 27 / ₪ 22

₪ 24

₪ 24

₪ 24

₪ 24

₪ 26

₪ 26

₪ 26

₪ 26

₪ 85 / ₪ 24

₪ 79 / ₪ 23
₪ 31 / ₪ 18

₪ 46 / ₪ 24

₪ 49 / ₪ 26

₪ 55 / ₪ 29

₪ 73 / ₪ 40

₪ 48 / ₪ 26

₪ 50 / ₪ 27

₪ 31 / ₪ 18

₪ 39 / ₪ 22

₪ 31 / ₪ 18

₪ 46 / ₪ 24

₪ 32

₪ 48

18 ₪ / 29 ₪עארק עילית











גרם   280 משובח  אנטריקוט  המבורגר 

קטשופ של  בליווי  בצל,  עגבנייה,  חסה, 

ומיונז. בתוספת צי‘פס ושתייה קלה.....79 ₪

תוספת כבד אווז....................................20 ₪

ספיישל
המבורגר




