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   קצת יותר משתי כוסות...
 Chablis, Wiliam Fevre,  France 2017                                     110                             מ"ל(  375) 2017, צרפת שאבלי, וויליאם פברה

  Geshem, Chateau Golan (500 ml)                                          125                                             מ"ל(  500גשם ורוד, שאטו גולן )

   מבעבעים
 Cava, Marrques de monistrol, Spain                                  155/39                                          קווה, מרקז דה מוניסטרול , ספרד

                                  210Blanc de Blanc, Yarden, Golan Heights                                                            בלאן דה בלאן, ירדן

                                                           Laurent Perrier Brut 450                                                                          לורן פרייה, ברוט

 Laurent Perrier Rose                                                           690                                                                             לורן פרייה, רוזה

   רוזה
 Minuty, France 2017                                                          210                                                           2017מינוטי, צרפת 

 Gris De Marselan, Recanati 2017                                     185                                             2017גרי דה מרסלן, רקנאטי 

 Geshem, Chateau Golan 2018                                          195                                                           2018גשם ורוד, שאטו גולן 

 179                                                                    2018שבו רוזה, שבו, 

 מתקתקים
                       148                        2017  ן גוורצטרמינר, ירדן, רמת הגול

 Gewurztraminer, Blue Nun 2017                                     155/42                                                        2017גוורצטרמינר, בלו נאן 

 White Franc, Tulip 2018                                                      165/44                                                        2018ווייט פרנק, טוליפ 

                           Urban Riesling, Mosel, Germany 2014        165                                             2014אורבן ריזלינג, מוזל, גרמניה 

                            French blend, Recanati 2017/2018             169                                             2017/2018פרנץ' בלנד, רקנאטי 

  // ישראל יבשים
 Levanim, Jezreel valley 2016/2017                                  169                                             2016/2017לבנים, עמק יזרעאל 

                                                           170Blend #3, Recanati 2016                                                           2016רקנאטי  , 3#בלנד 

 169                                                          2017מד בלנד לבן, רקנאטי 

 Chanson, Clos De Gat                                                               170                             שנסון, קלו דה גת                                             

    Chardonnay, Yarden, Golan Heights 2017                        165/44                                                  2017שרדונה, ירדן, רמת הגולן 

 Chardonnay Katzrin, Yarden, Golan Heights 2017           205/52            הגולן                                      צרין, ירדן, רמת ק שרדונה

                                           Sauvignon blanc, Pelter 2015 165                                                            2015סוביניון בלאן, פלטר 

 Sauvignon blanc, NET, Tulip 2018                                    175/46                                          2018, טוליפ NETסוביניון בלאן, 

                           Sauvignon blanc, Chateau Golan 2017 225                                             2017סוביניון בלאן, שאטו גולן 

                                          Geshem, Chateau Golan 2017     245                                                2017גשם לבן, שאטו גולן  

   עולם //יבשים 
                                        Pinot grigio, Pasqua, Italy 2018  150/39                                          2018פסקווא, איטליה  פינו גריג'יו,

  Chablis, Domaine Fourrey, Bourgon, France 2018         185/48                                     2018צרפת  שאבלי, דומיין פוריי, בורגון,

 Chablis, Wiliam Fevre, Bourgon, France 2017               210                              2017ם פברה, בורגון, צרפת שאבלי, וויליא

  Chablis, , Premier Cru, Vaillons, Bourgon, France 2015    280                              2015פרמייה קרו ואיון ,בורגון, צרפת  שאבלי,



   קצת יותר משתי כוסות...
  Dogajolo Rosso, Toscany, Italy (375 ml)                                     79                            מ"ל( 375דוגיולו רוסו, טוסקנה, איטליה ) 

 Syrah, Chateau Golan (375 ml)                                           140                                         מ"ל( 375) 2016סירה, שאטו גולן 

  Cabernet sauvignon, Chateau Golan (500 ml)                         165                מ"ל(  500) 2016קברנה סוביניון, שאטו גולן 

 Amarone classico, Tomassi (375 ml)                                          204                          מ"ל( 375אמרונה קלאסיקו, טומאסי )

    ישראל
               195/49Cabernet sauvignon, Yarden, Golan Heights 2015                        2015     קברנה סוביניון, ירדן, רמת הגולן

 Cabernet sauvignon, Chateau Golan 2016                     230                                         2016שאטו גולן  קברנה סוביניון,

 Cabernet sauvignon, Flam 2017                                       240                                         2017קברנה סוביניון רזרב, פלם 

 Merlot, Yarden, Golan Heights 2016                               182/47                                                 2016  מרלו, ירדן, רמת הגולן 

 Merlot ,HAREL, Clos de Gat 2014                                     205                                         2014מרלו, הראל, קלו דה גת 

                                            Merlot, Chateau Golan 2016 230                                                       2016שאטו גולן מרלו, 

 Syrah Reserve, Tulip 2016                                                            192                                                  2016סירה רזרב, טוליפ 

 Syrah, Chateau Golan 2016                                               210                                                       2016סירה, שאטו גולן 

 Carinan, Avidan Winery 2015                                           178                                                       2015קריניאן, יקב אבידן 

 Petit Syrah, Recanati 2015                                                199                                                       2015פטיט סירה, רקנאטי 

 Cabernet sauvignon, Assaf Winery 2008                        270                                          2008קברנה סוביניון, אסף 

                  Cabernet sauvignon, Yarden, Golan Heights 2010 350                                                         2010קברנה סובניון, ירדן 

   בלנד
                                            Red shvo, Shvo vineyards 2015       179                                                                2015שבו אדום, שבו 

 Adumim, Jezreel valley 2016                                                     170                                                       2016אדומים, עמק יזרעאל 

 Flam classico 2017                                                              185                                                        2017פלם קלאסיקו 

                Yiron, Galil Mountains 2016                                212/54                                                    2016יראון, הרי גליל 

 Eliad, Chateau Golan 2016                                                265                                                           2016אליעד, שאטו גולן 

 Petit Castel 2017                                                                 259                                                                      2017 פטיט קסטל

 Ayalon Valley, Clos de Gat 2013                                        239                                                    2013עמק איילון, קלו דה גת  

 Shoresh, Tzora 2017                                                              225                                                                    2017שורש, צרעה 

 Special Kuve, Trio winery 2013                                        220                                            2013יו ספיישל קווה, יקב טר

                                                      Grand Vin, Castel 2014 310                                                       2014גרנד וין, קסטל 

 The Cave 2014                                                                     330                                                                            2013המערה 

 Med blend, Recanati 2017                                                          190                                                             2017מד בלנד, רקנאטי 

 אדומים מהעולם
 Malbec, Rincon Del Sol, Argentina 2018                        148                                  2018מלבק, רינקון דל סול, ארגנטינה 

                                           Chianti, Castellani, Italy 2014 152/38                                   2014קיאנטי רזרבה, קסטלני, איטליה 

 Grifone Primitivo, Italy 2017                                             149                                             2017גריפונה פרימיטיבו, איטליה 

                            Barbera D'asti, Michele chiarlo, Italy 2015    167                           2015ברברה דיאסטי, מיקלה קיארלו, איטליה 

 Ripasso de valpolicella, Tomassi, Italy 2014                  229                          2014איטליה , טומאסי, ריפאסו דה ולפוליצ'לה

                            Passimento, Pasqua, Italy 2016                       172                           2016, פסקווא, איטליה רומאו ויוליה פסימנטו

 Rioja Reserva, Campo Viejo, Spain 2013                        186                           2013ריוחה רזרבה, קמפו וייחו, ספרד 

 Rosso di Montalcino, altesino, Italy 2017                     179                           2017רוסו די מונטלצ'ינו, אלטסינו, איטליה 

 Pinot Noir, Louis Jadot. Bourgon, France 2016              195                                   2016פינו נואר, לואי ז'אדו, בורגון, צרפת 

 Promise, Gaja, Toscany, Italy 2016                                  275                          2016פרומיס, גאיה, טוסקנה, איטליה 

 



שפריץ קרטיב ענבים
Grapes popsicle spritz

פינאקל ענבים, פרי הדר, גזוז פירות יער
 Vodka pinnacle grapes, citrus fruit
and berries flavored soda

אפל פאי מרטיני
Apple Pie Martini

וודקה פינלנדיה, ליקר ג'ק דניאלס קינמון, 
סיידר  שחור,  סמבוק  פרחי  תמצית 

תפוחים, צ'ילי ולימון
 Vodka Finlandia, Jack Daniels
 cinnamon liquer, elder flower syrop,
apple cider, chili and lemon

     
ניחוחות המטע

The Orchard scent
מרטיני ביטר, פסטיס פראדו, פסיפלורה, 

נענע ואשכולית אדומה
 Bitter Martini, Pastis Prado, passion
fruit, mint and grapefruit

     
פרנץ' קריביאן

French Caribbean
טריים,  תפוזים  לימון,  מיץ   ,VS קורבזייה 

וניל ופירות יער
 Corvazier VS, lemon, fresh orange,
vanilla and wild berries

     
חליטה בסגנון הישן

Old fashion infusion
וודקה גרייגוס אגס, תמצית פרחי סמבוק 

שחור, מלפפון, בזיליקום ולימון
 Pear flavored Grey Goose vodka,
 elder flower syrop, cucumber, basil
and lemon

     
ג'ין וטוניק של יצחק

Itzhak's Gin & Tonic
כוסברה,  עלי  ג'רמיין,  סן  ספייר,  בומביי 
מלפפון, וניל, לימון, אנגוסטורה ומי טוניק

 Bombay, San Germain, coriander,
 vanilla, lemon, angostura and tonic
water

     
פונץ' תבלינים

Spiced Up Punch
ביטרס,  אנגוסטורה  אוקהארט,  בקרדי 
אננס  לימון,  קינמון,  פסיפלורה,  סורבה 

וג'ינג'ר טרי
 Bacardi Oakheart, passion fruit,
 cinnamon, lemon, pineapple,
angostura and fresh ginger

    
Tuborg

טובורג
    

Weihenstephan
וויינשטפן     

Stella
סטלה

מוחיטו
Mohito

בקרדי, סוכר ולימון כתושים, סודה ונענע
 ,Bacardi Rum, sugar and lemon
soda water and mint

בלאדי מרי
Bloody mary

וודקה, מיץ עגבניות, תבלינים וסלרי טרי
 Vodka, tomato juice, spices and
fresh celery

סנגרייה
Sangria

יין אדום, תפוזים, קינמון ותפוחים
 Red wine, orange juice, cinamon
and apples

אפרול שפריץ
Aperol spritz

אפרול, קאווה, פלח תפוז וסודה
Aperol, Cava, fresh orange and soda

נגרוני
Negroni

ג'ין, מרטיני ביטר ומרטיני רוסו
Gin,martini bitter and martini rosso

מרגריטה קלאסית
Margarita

טקילה, טריפל סק, ליים וסוכר
Tequila, triple sec, lime and sugar

COCKTAILS
BEERS

drink responsably

קוקטיילים

בירות 42

23

31

32

14

34

31

27

30

42

42

42

44

54

38

42

44

48

44

48

52

The classics הקלאסיים

Barrel חבית

Bottle בקבוק

The new החדשים בקיבוץ

Carlsberg
קרלסברג 

30

  Leffe
Blonde בלונד

   Brown בראון

Corona
קורונה

  Malt Beer
בירה שחורה

 
Alexander

אלכסנדר
   

JEMS
Ipa / 8.8 ג׳מס



Martini
Bianco/Rosso/Dry/Bitter

מרטיני ביאנקו/רוסו/דריי / ביטר
Boukha Bokobsa
בוחא בוקובזה  

Campari
קמפרי

Aperol
אפרול

 Ouzo 7
אוזו 7

Pastis colin
פסטיס

Pernot
פרנו

Ricard
ריקארד

Arak Elite
ערק עלית  

26

32

28

26

31

38

38

35

27

Aperitivo אפרטיף

Finlandia פינלנדיה 
Beluga בלוגה  

Grey Goose גרייגוס
Ketel One קטל 
Absolut אבסולוט

Flavored Van Gogh
ואן גוך טעמים

Stoly Gold סטולי גולד

34
52

49
34
52

45

52

Bombay Sapphire
בומביי ספייר

Tanqueray טנקרי  
Hendrick's הנדריקס 

40

42
42

Vodka וודקה

Black Grouse בלאק גראוס
Johnnie Walker red

ג'וני ווקר אדום

Johnnie Walker black
ג'וני ווקר שחור

Johnnie Walker Gold
ג'וני ווקר גולד

Johnnie Walker Blue
ג'וני ווקר כחול

Ballantines בלנטיינס
Chivas Regal 12 שיבס 12
Chivas Regal 18 שיבס 18

Chivas Regal 21
שיבס 21 רויאל סאלוט

48

Jameson ג'יימסון
Bushmills בושמילס

Black Bush בלאק בוש

39

39
49

Green Chartreuse
שרטרז ירוק

Sambuca Molinari
סמבוקה מולינרי

 Jagermeister
יגרמייסטר

 Ferne Branka
פרנה ברנקה

Grappa Poly
גראפה פולי

 Bad Apple
בד אפל

41

33

38

36

44

39

45

44

65

85

56

120

145

152

וויסקי סקוטי בלנדד

Macallan 12 מק'אלן 12
Macallan 15 מק'אלן 15
Laphroaig 10 לפרויג 10

Glenmorangie 10 גלמורנג'י 10
Balvenie 12 Double Wood

בלוויני 12 דאבל ווד

Glenfiddich 12 גלנפידיך 12
Glenfiddich 15 גלנפידיך 15
Glenfiddich 18 גלנפידיך 18

75

95

64

59

72

100

65

69

וויסקי סינגל מאלט

Grand Marnier (red)וויסקי אירי
גרנד מרינייה (אדום)
Drambuie דרמבוי

Southern Comfort
סאוטרן קומפורט

Chambord שמבורד
Irish Cream בייליס

Amareto Disarono
אמרטו דיסרונו

Lemonchello לימונצ'לו
Midori / Litchao / Fig

מידורי/ליצ'או/פיג'
Cointreau קואנטרו

Kahlua קלואה
Heering Cherry שרי הירינג

Malibu מליבו

46

42

42

34

42

44

40

44

37
38
40

22

ליקרים

Woodford Reserve
וודפורד ריזרב

Jack Daniels ג'ק דניאלס
Jack Daniels Tennessee Fire

ג'ק דניאלס טנסי פייר

Gentleman Jack ג'נטלמן ג'ק

58

44

54

58

וויסקי אמריקאי

Courvoisier V.S
VS קורבזייה

Courvoisier V.S.O.P
  VSOP קורבזייה

Busnel Calvados
בונל קלבדוס

Martel V.S
 VS מרטל

Remy Martin V.S.O.P
VSOP רמי מרטן

Hennessy V.S
  VS הנסי

Hennessy V.S.O.P
VSOP הנסי

Hennessy X.O
XO הנסי

72

62

72

139

58

69

54

59

קוניאק/ארמניאק

Gin ג׳ין

Bacardi בקרדי 
Bacardi Gold בקרדי גולד

Cashasa קשאסה  

34
36
29

Rum רום

Sauza Gold סאוזה גולד
Cuervo Gold קווארבו גולד

1800
Patron Silver פטרון סילבר
Patron Anejo פטרון אנייחו

34
45

58
78

74

Tequila טקילה


