
 
 

 מנות פתיחה:

 54     בצל ירוקתחמיץ אסיאתי,  טונה אדומה,

 54   חרדלמיונז,  קורנישון, ברוסקטה, אנטריקוט כבוש במלח על 

 

 מנות ראשונות:

 804     רוטב נוגט וצ'ילי חריף נתח כבד אווז,

 00      תחמיץ הדרים סביצ'ה דג ים,

 06       סלט אנדיב ואפרסק

 00       ו סינטה כבושיקרפצ'

 84       קונפי פיקנטי שקדי עגל,

 

 עיקריות:

 864        טופ בורגר

 840       אנטריקוט נברסקה

 86      נתח פרגית צרוב בקרמל הדרים

 

 קינוחים:

 54        פאדג 'שוקולד

 54       קרם טרופי וטפיוקה

 54        טטן-טארט

  54        פירות חתוכים



 
 

 קוקטיילים

 

Rosie  44      , מחית פירות יער, לימון, יין רוזה8וודקה קטל 

Orient  06       קינמון , אננס,קפטן מורגן ספייסד, אמרטו, סאקה, קוקוסרום 

Stanford 08      ג'ין לוונטיין, רוזמרין, אפרול, אשכולית אדומה  

Summer Spice 05    , מאיירסאגאבהפסיפלורה, צ'ילי חריף,  ,דון חוליו טקילה 

French Breeze 44      פרנו, ג'ין טנקרי, ג'ינג'ר, נענע, לימון  

 Uncle Samהדרים, אנגסטורה, נענע,  וויסקי ג'ים בים, לימון, סירופ             

 08             ג'ינג'ר אייל

           תפריט יין

 מבעבעים 

 654       ןבלאן, ירד בלאן דה

 040     ה, חבל שמפיין, צרפתיברוט, לורן פרי

 

 לבנים

 844/ 40                        סובניון בלאן, ירדן

 804       ריתי הר עמשא לבן,

 664       צרעה, הרי יהודה לבן

  604/ 00                       , קסטלCשרדונה 

 

 רוזה 

 880/ 40                יתיר רוזה,

 680        רוזה, טורא

 

 אדומים

 600/ 45                       , יתיר           הר עמשא אדום

 664                          מלבק, טפרברג



 
 600       , פלאםפלאם קלאסיקו

 650/ 05             פטיט קסטל, קסטל

 

 
 

 

 

 בירות:

  64    ווינשטפן חבית

  55  ה דה עסל'הרצל דולצ

 55   שפירא סטאוט

  64    טובורג

 

 וודקה:

 44    8קטל 

 05    גרייגוס

 00    בלוגה

 

 ג'ין:

 40    טנקרי טן

 46    בומביי

 06    הנדריקס

  04  בנטייןמילק אנד האני ל

 

 רום:

 00   ספייסדקפטן מורגן 

 50   בלאנקו בקרדי

 XO   80זקאפה 

 

 טקילה:

  08   דון חוליו בלאנקו

 05   פטרון רפוסדו

 46   פטרון אנייחו

 

  ברבן:

 40    בולט ברבן

 45    בולט ריי

 08  ג'ק דניאלס סינגל בארל

 

 אירי:

 55    דיו רטולמו

 04   84מסון יג'י

 

 

 

 

 

 

 

 

 סקוטי:

 06   ג'וני ווקר בלאק לייבל

 840               ג'וני ווקר בלו לייבל

 80   84שיבאס 

 

 סינגל מאלט:

 40   84גלנליווט 

 850               84גלנליווט 

 06   86גלנפידיך 

 04   סטורםטאליסקר 

 850               84גלנמורנג'י 

 664                             84מקאלן 

 

 קוניאק:

 884             גודה גסטרונום

 XO             660קורווזיה 

  548            שנים 54אקסטרה  גודה

 

 אפריטיף:

 54    ריאקמפ

 58    אפרול

 56   ביאנקו מרטיני

 56   מרטיני יבש



 

 

 56   מרטיני רוסו

 40    פרנו

 

 דג'סטיף:

 46   ייגרמייסטר

 

 ליקרים:

 45    קוואנטרו

 45     דרמבוי

 40   אמרטו דיסארונו

 

 

 

 

 


