
מנה	 צ׳ייסר	 	 	 אלכוהול
 קמפרי אננס                   38

 קמפרי, וודקה, מיץ אננס, ליים טרי ומעט הל. 
חמוץ-מתוק ואקזוטי

 אפרול שפריץ                   36
אפרול, פרוסקו וסודה, פלח תפוז האפרטיף הקיצי המושלם

 פינק ג'ין וטוניק                   38
ג'ין גורדונס ורוד, טוניק, לימון פירות אדומים נעימים 

 ג׳ין וטוניק קלאסי                   38
ג'ין גורדונס, טוניק, מלפפון מרענן וקלאסי

13  נביעות מים מינרלים 
14  קוקה קולה / ספרייט / דיאט / זירו 
13  סודה 
27 / 14  פררלה 
14  לימונדה 
14 פריגת ענבים מופחת סוכר 
15  תה קר אריזונה - תה ירוק ודבש / אפרסק 

קוקטיילים

שתייה קלה

בירה

																												 			חבית	
34  28 1664 בלאנק  
34  28    23 קירין                                                                        

                                                                          
																		 בקבוק	

26      Luma  קרלסברג 
26  טובורג    
28  דאורה דאם  )ללא גלוטן(   
32  ויינשטפן    
32  שקמה אמבר אייל    
32     IPA שקמה
26  סומרסבי – סיידר תפוחים אלכוהולי )ללא גלוטן(      
28  סינגה    

חצי		 שליש	 		1/4  

יין

29  18 וודקה קטל וואן  
27  17 וודקה אבסולוט  
27  17 ג'ין גורדונ'ס   
28  18 ג'ין גורדונ'ס פינק  
28  18 ג'ין ביפאיטר אשכולית אדומה  
42  24 ג'ין טנקירי רנגפור  
26  15 אפרול  
27  17 קמפרי  
25  15 צינזאנו ביאנקו  
25  15 צינזאנו רד  
25  15 צינזאנו דריי  
35  19 פרנה ברנקה  
35  19 טקילה דון חוליו בלאנקו  
32  17 אלטוס רפוסדו  
27  17 קפטן מורגן  
25  15 ערק אשקלון  
27  17 אוזו 12  
27  17 ג'יימסון  
42  24 ג׳וני ווקר בלאק  
35  19 פור רוזס  
42  24 גלן ליבט 12  
45  27 טאליסקר 10  

סדרת משקאות אלכוהולים מבוקבקים מבית ג׳ירף (5%) בהשראת חופי המזרח

28  צ'יבה   
בהשראת חופי הגלישה של יפן. משקה בטעם לימונים, 

יוזו, מלפפון ומאצ'ה.

28  קוסמוי 
בהשראת החופים הטרופיים של תאילנד. משקה בטעם 

לימונים, ליצ׳י, חמוציות, למון גראס וקפיר ליים.

																    מבעבע	
גלרה, צינזאנו, איטליה                   28      96

																										 			לבן	
120  32 פינו גריג'יו, E, איטליה                                                      

138  36 סובניון בלאן, תבור אדמה, ישראל   

148  40 ורדחו, ברדוס, ספרד   

168  44 ריזלינג, בטא, ישראל   

188  48 שרדונה, גראג' דה פאפא של לוינסון, ישראל   

																    רוזה	
128  34 פרימיטיבו, טרולי, איטליה  

168 גראנש נואר וסנסו, AIX, צרפת    

																										 			אדום	
120  32 פינו נואר, פמיי בוגרייה, צרפת   

138  36 פרימיטיבו, טרולי, איטליה   

162 ארגמן, בטא, ישראל    

162 קברנה-מרלו-קברנה פרנק וסירה, אקו תבור, ישראל    

קברנה סובניון, אדמה תבור, ישראל   
68 בקבוק קטן )375 מ"ל(    

כוס		בקבוק 	 

ייתכנו הבדלים בין הסניפים


