
תפריט אלכוהול

Cocktails קוקטיילים 

 סמירנוף

קטל וואן

ג'ין טנקרי

רום קפטן מורגן

טקילה אספולון רפוסאדו

טקילה אספולון בלאנקו

Smirnoff Vodka 

Kettle One Vodka

Tanqueray Gin

Captain Morgan Rum

Espolon Rapusado Tequila

Espolon Blanco Tequila

17/31 

26/49

21/38

21/38 

24/42

21/38

  Clear Apple  42  קליר אפל
וודקה, סירופ אננס, סודה, מיץ לימון סחוט ותפוח גרנד סמית'

 Mimosa  27  מימוזה
מבעבע לבן ומיץ תפוזים

 Kir Royal  27  קיר רויאל
מבעבע לבן וקרם קסיס

Sweet Home Alabama  46  סוויט הום אלבמה
בורבון, מיץ תפוזים סחוט, סירופ אננס, סירופ שקדים, מיץ לימון סחוט ונענע

 
Fata Morgana  37  פאטה מורגנה

ערק, סירופ שקדים, מחית תות, מיץ לימון סחוט ובזיליקום

Freshmaker  42  פראשמייקר
ג'ין, סירופ אשכולית אדומה, מי טוניק, מיץ לימון סחוט ומלפפונים

 Billie Jean  46  בילי ג'ין
ג'ין, מיץ תפוזים סחוט, סירופ אננס, סירופ אבטיח, מיץ לימון סחוט ופלח תפוז

 
Coffee Break  36  קופי ברייק

אספרסו, וודקה, חלב וסירופ שקדים

  קמפרי

מרטיני ביאנקו

מרטיני רוסו

מרטיני יבש

אוזו 12

ערק אשקלון

ווילד טרקי 81
גלנליוונט פאונדרס
גלנליווט 12 שנים

מקאלן 12
סינגלטון 12

גלנפידיך פייר אנד קיין
גלנפידיך איי.פי.איי

ג'יימסון
ג'וני ווקר אדום
ג'וני ווקר שחור

בלנטיינס

דרמבוי
סאוטרן קומפורט

אמרטו דיסרונו אורג'ינל
 קוואנטרו

קוניאק קורווזיה

Wild Turkey 81
Glenlivet Pounders
Glenlivet 12 Years
Macallan 12 Years
Singleton 12 Years
Glenfiddich Fire & Cane
Glenfiddich IPA
Jameson
Johnny Walker Red Label
Johnny Walker Black Label
Ballantine's

Drambuie
Southern Comfort
Amaretto Disaronno Original
Cointreau 
Courvoisier Cognac XO

23/41
30/50
39/68
42/76
32/52
32/59
39/74
20/37
18/33
25/44
18/33

24/41
21/38
18/33
24/41
56/98

Campari  

Martini Bianco

Martini Rosso

Martini Dry

Ouzo 12

Ashkelon Arak

  21/37

19/34

19/34

19/34

18/32

16/29

Aperitif Whiskyאפרטיף וויסקי

Cognac / Liqueurs קוניאק / ליקרים

Vodka Rum Gin Tequilaוודקה ג'ין רום טקילה  /



Wine list תפריט יינות

 קאווה )חצי יבש( / ג'ום סירה

ברברה / מרלו / רוזה / רקאנטי 

                             רוזה )מבעבע( / ירדן / רמת הגולן

Cava (Semi Secco) / Jaume Serra         

Barbera / Merlot / Rose / Recanati

Rose (Sparkling) / Yarden / Golan Heightsזזז

           סוביניון בלאן / ירדן / רמת הגולן

  שרדונה / ירדן / רמת הגולן

               פרנץ' בלנד )חצי יבש( / רקאנטי

                              הר המשא לבן / יתיר

        גוורצטרמינר )חצי יבש( / ירדן / רמת הגולן

                        יראון /הרי גליל

                       הר המשא אדום / יתיר

      קברנה סובניון / ירדן/רמת הגולן

סירה / רזרב / פלאם

       קברנה סובניון / רזרב / כרם לבנון / רקאנטי

                יער יתיר/יתיר

Sauvignon Blanc / Yarden - Golan Heights         

Chardonnay / Yarden / Golan Heights

French Blend (Semi Dry) / Recanati

Mount Amasa White / Yatirזז 

Gewurztraminer (semi Dry) / Yarden / Golan Heights

Yiron / Galilee Mountainsזזזזז 

Mount Amasa Red / Yatirזז 

Cabernet Sauvignon / Yarden / Golan Heights

Syrah / Reserve / Flam

Cabernet Sauvignon / Reserve / Recanatie

Yatir Forest / Yatir

Wine Carafe 375 ml variable - ask the waiter

       128/32

                139/35

            189

       138

                159/41

147

164

            158/40

       183/46

175

210

226

170/48

375

Sparkling & Rose מבעבעים ורוזה

White

Red

לבנים

אדומים

        הרי יהודה / צרעה

פטיט קסטל / קסטל

      שורש / צרעה

            מראווי )לבן( / רקאנטי

         גרנד וין / קסטל

          קריניאן / רקאנטי

           מרסלאן / תבור

            קלאסיקו / פלאם

במיוחד עבורכם לקטנו ממיטב יינות האיכות מהרי ירושלים    
הנמצאים בקרבתנו, בכדי שתוכלו ליהנות מחוויית טעמים,

להתחבר ולחוש את המקום

Judean Hills / Tzora

Petit Castel /Castel

Shoresh / Tzora

Marawi (White) / Recanati

Grand Vin / Castelזזזז 

Carinian / Recanatiז

Marsalan / Tavorזז

Classico / Flamז

We have collected some of the finest wines from the 
Jerusalem mountains, especially for you to experience  
the flavours that will connect you to the place

179

199

240

171

378

215

167

172

Regional wine  יין אזורי

קראף יין 375 מ"ל משתנה - שאל את המלצר

corking fee - NIS 40 דמי חליצה -                                                                ש״ח


