קוקטיילים
יינות
אדום RED
קברנה סוביניון ,קולומביה קרסט ,ארה”ב | 119 / 28
Cabernet Sauvignon, Columbia Crest, US
קמפו וייחו ריוחה טמפריניו ,ספרד | 138 / 36
Campo Viejo Rioja Tempranillo, Spain

סנגריה קרה | 39
יין אדום ,פירות טריים,
ברנדי ,תפוזים וקרח

בלדי מרי | 38
וודקה ,מיץ עגבניות,
טבסקו ,סלרי

מוחיטו | 42
רום ,לימון כתוש ,סוכר חום,
נענע ,סודה וקרח גרוס

טרופיקאנה | 40
רום קוקוס ,מיץ אננס ,תפוז
מקורמל ,נענע

וויט ראשן | 40
וודקה ,אייריש קרים,
ליקר קפה

קיר רויאל | 32

טקילה סאנרייז | 40
טקילה ,תפוזים סחוט,
ליקר רימונים

קאיפירינייה | 42
קשאסה ,סאוורֿ ,נענע,
לימון וקרח גרוס

ג’ין טוניק | 36
לימונערק | 36

פלאם קלאסיקו ,יקב פלאם ,ישראל | 160 / 46
Flam Classico, Flam, Israel
קיאנטי לאונרדו ריזרב ,איטליה | 148
Chianti Leonardo Reserve, Italy
קטנה מלבק ,ארגנטינה | 142
Catena Malbec, Argentina
מסע ישראלי אדום ,ויתקין | 145
Israeli Journey, Red, Vitkin, Israel

וודקה

רום

וויסקי

סטוליצ׳נייה | 36

נגריטה | 34

בלנדד ,סקוטי גרנט׳ס | 34

סטולי גולד | 40

בקרדי | 38

ג׳וני ווקר אדום | 38

קטל וון | 42

ליקר

ג׳וני ווקר שחור | 48

גריי גוס | 48

פטיט קסטל ,ישראל | 178
Petit Castel, Israel

ורמוט
ביאנקו | 30

לבן WHITE

מבעבע BUBBLE

שרדונה גרנד אסטייטס ,קולומביה קרסט ,ארה”ב | 135 / 36
Chardonnay Grand Estates, Columbia Crest, US

קאווה פריול ברוט ,ספרד | 119 / 28
Cava Frriol, Brut, Spain

מסע ישראלי לבן ,ויתקין ,ישראל | 145 / 42
Israeli Journey, White, Vitkin, Israel
גוורצטרמינר פפנהיים ,אלזס ,צרפת |  375( 70מ״ל)  750( 138 /מ״ל)
Gewurztraminer Pfaff, Alsace, France
פלאם בלאן ,ישראל | 165
Flam Blanc, Israel
קסטל שרדונה  ,cישראל | 175
Castel C Blanc du Castel, Israel

רוסו | 30
אקסטרא דריי | 30

ג׳ין
גורדונ׳ס | 36

רוזה ROSE
פול מאס סירה ,צרפת | 125
Paul Mass Syrah, France
פלאם רוזה ,ישראל | 165
Flam Rose, Israel

בומביי ספייר | 44

ברנדי
הנסי 52 | VS
רמי מרטן 62 | VSOP

טקילה

סאות’רן קומפורט | 36

שיבס 48 | 12

מליבו | 36

סינגל מאלט ,סקוטי

פידג׳ | 34

גלן פידיך 48 | 12

ארטיק (טעמים) | 34

בלויני 52 | 12

קוואנטרו | 46

גלן מורנג׳י 58 | 10

בייליס אייריש קרים | 38

מקאלן | 58

פרנג’ליקו | 36
אמרטו | 36

בלנדד ,אירי

דרמבוי | 42

ג'יימסון | 38

ביטר

בושמילס | 38

קמפרי | 36
פרנה ברנקה | 36

אניס
אוזו 34 | 12

קוארבו גולד | 36

עראק | 29

פטרון אנייחו | 52

פסטיס | 36

בורבון ,טנסי
ג׳ק דניאל׳ס | 42

