




גינס
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נוצר מסגנון הפורטר, 
אחוזי אלכוהול יחסית 
נמוכים. הסטאוט בעל 
צבע שחור, קצף קרמי, 
 טעמים המזכירים קפה

קלוי וארומה מרירה.

4.2% 

35קורונה

Somersby Apple Cider )33סיידר תפוחים )ללא גלוטן

33בירה ללא גלוטן אסטרייה דאורה

33בירה ללא אלכוהול ארדינגר

4.5% 

5.4% 

4.6% 

0% 

    מבקבוק

אייל סטאוט

רביעיית אייריש מיסט / ווילד טרקי / קפטן מורגן / טקילה אספולון   
     59קמפרי/ ג'וני ווקר אדום / פידג׳ / ערק עלית

    80רביעיית ואן גוך: אסאי / קרמל /אננס / מלון / דאבל אספרסו 

תשיעיית אייריש מיסט / ווילד טרקי / קפטן מורגן / ג'וני ווקר אדום 
   129טקילה אספולון / קמפרי

   12180 ואן גוך בטעמים: אסאי / קרמל /אננס / מלון / דאבל אספרסו 

73 BEER MIX 6 סוגים של בירות מהחבית לבחירתך
* לא ניתן לבחור אותו סוג בירה

MIX AND MATCH - מבצעי צ׳ייסרים לחבר׳ה

קסטיל רוז

שליש  39

לינדמנס תפוח

250 מ״ל  35

ליפמנס און דה 
רוקס

400 מ״ל  41

הדובים פיניקסיופןאלכסנדר גרין

בירות בטעמים אינדיאן פייל אייל, הגרסה המחוזקת
   IPA   והמרירה יותר של הפייל אייל הקלאסי בירות                                              

54 51 50 4955 5253

8% 3.5% 4.2% 3.8% 

ליפמנס יילו און 
דה רוקס

400 מ"ל  41

6% 6.5%6.4% 
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 שפירא
פייל אייל
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אלכסנדר 
חיטה
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אלכסנדר 
בלונד
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אלכסנדר 
בלייזר
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אלכסנדר 
בלאק
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בזלת אייל 
עינברית
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 בזלת
דאבל בוק

 שליש  33 
חצי  37 | ליטר  67

נגב ״אואזיס״
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נגב אמבר
אייל
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 מלכה
אדמונית
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מלכה בהירה
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5.3% 5.7% 6.4% 8% 4.7% 4.9% 5.5%6.5% 8%7% 5% 

31 2930333435

12

32 28 27 26 25

 בירות שהותססו בעזרת שמרי אייל שפועלים בחלקו העליון של מיכל התסיסה. בירות ממשפחה זו מתאפיינות
בטעמים וריחות פירותיים, אדמתיים, עשירים ומורכבים. בירות אייל

14פידג'/ארק עלית

14אוזו 12

14סמירנוף / סמירנוף בטעמים

15קפטן מורגן ספייס

15קמפרי

17וויסקי אירי אייריש מיסט

17וויילד טרקי

17טקילה אספולון סילבר

17וויסקי ג׳וני ווקר אדום

19וויסקי ג׳וני ווקר שחור

19וויסקי ג׳ק דניאלס דבש/קינמון

  צ׳ייסרים במבצע

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ת 
ונו

תמ
ה

* במידה ולא תוגש כוס ממותגת מפאת מחסור בכוס או לפי בקשת הלקוח, היא תוגש בגדלים קטן / בינוני / גדול

בירות ממבשלות בוטיק הפזורות ברחבי הארץ.בירות בוטיק ישראליות מהחבית

בירות המכילות שילוב של לתת חיטה ולתת שעורה. את הניחוח המיוחד של בירות אלה מעניקים השמרים ולרוב בירות אייל חיטה
בעלות ארומות פירותיות עם ראש קצף לבן, מראה עכור ואינן מסוננות.

בירות שמיוצרות משמרי לאגר בתהליך של תסיסה תחתית.
בירות ממשפחה זו מתאפיינות בטעמים וריחות פרחוניים ועשביים, והן לרוב קלות ונעימות יחסית לשתייה. בירות לאגר

קרלסברג
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טובורג
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טובורג
בלאק
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 סטלה
ארטואה
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קלר ביר
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אסטרייה דאם
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גוסר בהיר
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גוסר כהה

שליש  33
חצי  37 | ליטר  67

בקס
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טוכר רד
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סן מיגל
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קוזל כהה
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חצי  37 | ליטר  67

5% 5.2% 5.2% 4.6% 5.2% 4.2% 5% 5% 5.2% 7.7% 3.8% 5% 

41 40 39 38 37 364244454647 43

סן ברנרדוס 
אבט 12 

מק שוף

שליש  39

לה שוף

שליש  39

מרדסו טריפל

שליש  39

הובגובלין

 

ברבר בלונד
בירת דבש 

שליש  39

ברבר ווינטר
בירת דבש

שליש  39

קסטיל 
טריפל

שליש  39

לף בראון
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לף בלונד
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15 2367891011

6.6% 6.5% 8.5% 8% 5.2% 10%8% 8% 10% 

4 

6.4% 
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11% 

ווינשטפן
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ווינשטפן 
ויטוס
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הוגארדן
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בלאנש דה 
בריסל 
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אדלוויס 
סנופרש
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 ארדינגר
בהירה
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פראנסיסקאנר
בהירה
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פראנסיסקאנר
כהה
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שניידר וויס 
אוריגינל
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בלו מון
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טוכר חיטה 
בהירה
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1718 14 13151920 162122

5.2% 

232425

5.2% 5.9% 5.4%

מוסקו חיטה

לונדון פרייד
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37סמירנוף
37אבסולוט

39סטולי אדום
59סטולי עלית

39פינלנדיה
44קטל וואן/ קטל וואן ציטרון

50וואן גוך/וואן גוך בטעמים
59גריי גוס

55בלוגה
70סירוק

וודקה

בירה, אוכל ובירה

XL24
33סמירנוף אייס

בקרדי בריזר בטעמים: אננס, 
33אבטיח

XL ראשן / ייגר / XL 49וודקה

68וודקה פרימיום XL / ראשן

R.T.D

וויסקי סינגל מאלט
49אייל אוף ג'ורה 10

59קרדו 12
59לאפרויג 10
59בואומור 12 

59בלוויני 12
61לגבולין 16

63גלנמורנג'י 10
La Santa 65גלנמורנג'י

65רויאל לוכנאגר 12
69קאול אילה

69טאליסקר 10
79מקאלן 12
85ארדבג 10

53גלנפידיך 12 ספיישל ריזרב
62גלנפידיך 15 סולרה ריזרב

79גלנפידיך 18 איינשנט ריזרב
165גלנפידיך 21
249גלנפידיך 30

ליקרים
36פידג' 

35בייליס
35פסואה

35אמרולה
37קלואה

39אמארטו דיסארונו
39באד אפל

39דרמבוי
41סאוטרן קומפורט

41בנדיקטין
43מידורי

45שרידנס
49שרטרז ירוק

40קוואנטרו

וויסקי אירי
39אייריש מיסט

39טולמור דיו
39בושמילס

39בושמילס בלאק בוש
55בושמילס מאלט 10

39ג'יימסון
61ג'יימסון גולד

וויסקי סקוטי
37ג'וני ווקר רד לייבל

49ג'וני ווקר בלאק לייבל 12
59ג'וני ווקר דאבל בלאק

82ג'וני ווקר גולד ריזרב
169ג'וני ווקר בלו לייבל 

37ג'יי אנד בי
37בלנטיינ׳ס

45בלנטיינ׳ס 12
37גרנט'ס

37פיימוס גראוס
53דיוארס 12

55שיבס 12
79שיבס 18

169שיבס רויאל סלוט 21

קוניאק

VSOP 63קורווזיה

XO 129קורווזיה

VSOP 57רמי מרטין

XO 165רמי מרטין

VS 45הנסי

VSOP 61הנסי

XO 165הנסי

דיג׳סטיף
32בחרובקה

35פרנה ברנקה
41ייגרמייסטר

43ברנייגר דבש

אפרטיף
27אפרול

35צינזאנו ביאנקו / דריי / רוסו
37קמפרי

35אוזו 12
35ערק עלית

39ריקארד
39פרנו

39סמבוקה שחורה
49אבסינט

אניס

39גורדונס
41טנקרי

49טנקרי 10
41בומביי ספייר

50הנדריקס
אצלנו מגישים את הג'ין עם הטוניק 

FEVER TREE - הטוב בעולם

ג׳ין

35אספולון סילבר
39קוורבו גולד

41קוורבו בלאק
85קוורבו 1800

49פטרון קפה
49פטרון סילבר

55דון חוליו בלנקו
61דון חוליו רפוסדו
79דון חוליו אנייחו

טקילה

39ווילד טרקי 81
45ווילד טרקי 101

45בולט
45ג'ק דניאלס

47ג׳ק דניאלס דבש/קינמון
59ג׳נטלמן ג׳ק

63ג'ק דניאלס סינגל ברל
35ג'ים בים לבן

43ג'ים בים שחור

וויסקי אמריקאי

רום

12מים מינרליים
12סודה

13תפוזים / לימונדה / אשכוליות
13קוקה קולה / פאנטה / ספרייט

13דיאט קולה / ספרייט זירו
13פיוז טי אפרסק

טוניק\ ג'ינג'ר אייל\
למון טוניק 

13

שתייה קלה
35קפטן מורגן ספייס

39קפטן מורגן חום
35בקרדי סילבר

44בקרדי גולד
49בקרדי 8

45הוואנה קלאב
61זקאפה 23

XO 129זקאפה



45

45

SPECIAL 55

 וודקה קטל וואן, מחית פסיפלורה,
סירופ תה אפרסק, מיץ חמוציות

45

JUNGLE
 BOOGIE

רום קפטן מורגן ספייס, 
סירופ שקדים ותבלינים, מיץ אננס

45

ITALIAN
MAMBO

אפרול, קפטן מורגן ספייס, 
סירופ שקדים, מיץ אננס

GREEN 
GOBLIN

 ג'ין גורדונס, אוזו 12, סירופ שקדים,
נענע, מלפפון טרי

45

BLOODY 
COCO

 וודקה קטל וואן, סירופ סאוור, סירופ
קוקוס, סורבה קוקוס, מחית תות

45

AUSTIN
 POWERS

 וויסקי אייריש מיסט, מיץ תפוחים,
מחית תות, סירופ אגבה

80

M
EG

A
CO

CK
TA

IL
S

QUEEN BEE

טקילה אספולון בלאנקו,
מיץ מנגו, מחית מוחיטו, סירופ סאוור

KHALESEE

רום קפטן מורגן ספייס,  
מיץ אננס, חלב קוקוס

וודקה סמירנוף, מיץ חמוציות, 
מיץ לימונענע, סירופ אבטיח

BIG KAHUNA



ALCOHOL 
MENU

29109קברנה סובניון, אדמה, תבור

33129מרלו, אלאמוס, ארגנטינה

קברנה סובניון
47185קאנונבול, קליפורניה

49195פרסקובלדי רמולו, איטליה

29109שרדונה, הר, תבור, ישראל
גוורצטרמינר, אדמה, 

35139תבור, ישראל

43169שאבלי, מורו פילס צרפת
 סובניון בלאן,קאנונבול

47185קליפורניה

33129רוזה, קוט דה רון צרפת

רוזה                            כוס   בקבוק

יינות אדומים               כוס    בקבוק

יינות מבעבעים           כוס    בקבוק

מוסקטו מבעבע, 
29145הר, תבור, ישראל

אדום למברוסקו רוזה
27109צ’ילטו קיארלי, ספרד

 לבן  קאווה רוג’ר דאוניה
27109סאקו, ספרד

29שפריץ אפרול
45מרגריטה קפואה בטעמים

45מוחיטו / מוחיטו ספייס
          45קפרינייה

          45קוסמופוליטן / קוסמפוליטן תפוז
          35מרגריטה קפואה ללא אלכוהול

קוקטיילים     

יינות לבנים                 כוס    בקבוק

35

N
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H
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BAHAMA MAMA

לימונענע, חמוציות, 
מחית תות

IBIZA SUNSET

מחית פסיפלורה, מיץ תפוזים,
מיץ חמוציות

מיץ אננס, מיץ תפוזים, מחית 
שקדים ותבלינים

PINK LIMONADE



38132 / טרנטינו / תפרית קינוחים / גרסה: 19 / גדלים דוצ 200*420/ מספר צבעים + השבחות /
הערות )כל דבר שחשוב לדעת ולעדכן (/ מורן קסטיאל / מעצב: - / ביצועיסט: ולריה / 12.7.2018

9אספרסו קצר / ארוך

11אספרסו כפול

 סיידר תפוחים חם עם רום/יין אדום
)ניתן לקבל גם ללא אלכוהול(

25

פאדג' שחיתותז
עוגת שוקולד ביתית חמה ומלאה 

 בשוקולד מבפנים ומבחוץ, 
מוגשת עם כדור גלידה וניל

 קסטה שחור לבן
באמבטיית שוקולד

2 קסטות עם גלידת שוקולד בראוניז, 
וניל קרם עוגיות ורוטב שוקולד חם. 

זהירות זה ממכר!

סירת מרנג
סירת מרנג וניל, קרם גבינה 

קטיפתי, רוטב פירות יער ופירורי 
קראמבל פריכים

מגדל ברולה קפוא
ריבועי קרם ברולה סמיפרדו עם מקלות 
וניל מדגאסקר, שכבות טוויל וופל פריך, 

מוגש עם בננות מקורמלות ברוטב
טופי חם

שוקו לוקו
מצע של שברי מרנג שוקולד ופקאנים, 

קרם מסקרפונה, מוס שוקולד עדין 
ורוטב שוקולד מעל

₪ 41

₪ 43₪ 43

₪ 39

₪ 41

₪ 41
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