ALCOHOL

HAPPY HOUR

על כל בירה צ’ייסר ב11-
סטולי פרימיום  /טולמור דיו
עלית הערק  /פידג'  /קווארבו

₪

על כל בירה צ’ייסר ב15-

א’-ה’ בין השעות 18:00-20:00

 1+1על כל האלכוהול

מבצע צ’ייסרים

סטולי פרימיום  /קווארבו גולד
טולמור דיו  /עלית הערק  /פידג'

שלישיית צ’ייסרים  //₪ 44שמיניית צ’ייסרים ₪ 99

צ’ייסרים פרימיום

₪

סטולי גולד  /מנקי שולדר  /יגרמייסטר
קמפרי  /רום סיילור ג'רי  /בלאק בוש

סטולי גולד  /מנקי שולדר  /יגרמייסטר
רום סיילור ג'רי  /בלאק בוש  /קמפרי

שלישיית צ’ייסרים  // ₪ 51שמיניית צ’ייסרים ₪ 119

400

1L

בקבוקים

בירות חבית
פאולנר * 5.5%גרמניה59 / 30..............................................................................

פאולנר קלאסית  -בירת חיטה לא מסוננת

פאולנר סלבטור * 7.9%גרמניה59 / 30...............................................................
בירה דאבל בוק חזקה ,כהה וצלולה

ניתן לרכוש בקבוק מכל המבחר בתפריט .שאל את המלצר/ית

מבצע!

עלית הארק  +קנקן שתייה קלה420.......................................................................
סטולי פרימיום  1000מ"ל  4 +אנרגיה  /מי טוניק 450.....................................
קנקן שתייה קלה20....................................................................................................

פאולנר פילס * 4.9%גרמניה59 / 30....................................................................

יינות

גולדסטאר * 4.9%ישראל 58 / 28........................................................................

גמלא קברנה סוביניון מרלו ,ישראל  -כשר 139/ 36.................................................
דלתון קברנה שיראז ,ישראל  -כשר 139/ 36.............................................................

בירה מסוג פילזנר גרמני קלאסי ,בהירה וצלולה

אדומים

לאגר אדמונית עם טעם וארומה ייחודיים

היינקן * 5%הולנד59 / 30.......................................................................................
לאגר הולנדית איכותית ביותר ,בהירה צלולה וקלילה

מלכה אדמונית * 5.5%ישראל 59 / 30.................................................................
בירה מסוג פייל אייל אנגלי קלאסי ,צבע אדום ועמוק -לא מסוננת

מלכה הינדי * 6.2%ישראל59 / 30........................................................................
בירה מסוג  - IPAצבע נחושתי עמוק וטעם כרמלי עדין

330

פרימיום חבית
לה שוף * 8%בלגיה34..............................................................................................
בירה מסוג אייל בלגי קלאסי ,צבע זהב עמוק ,ארומטית ,פירותית ומתובלת

צ’רי שוף * 8%בלגיה34............................................................................................
מבוססת על מק שוף בתוספת דובדבני מורלו מתוקים.
אדומה מתקתקה ועוצמתית

מגש טעימות בירה66...............................................................................................
 5כוסות בירה  200מ"ל ממגוון הסוגים [מוגבל לכוס  1מכל סוג]

בירה מסביב לעולם  -שאל את המלצר/ית

לבנים

פולונארי פינו גריג'יו ,איטליה 129/ 34......................................................................
בלו נאן גוורצטרמינר 139/ 36.....................................................................................
גמלא סוביניון בלאן ,ישראל  -כשר 139/ 36..............................................................
שאבלי דומיין פורי ,צרפת 169/ 44.............................................................................

רוזה

דלתון ,רוזה ,ישראל  -כשר 149/ 38............................................................................
פויזן רוזה ,פינו נואר ,צרפת 159.................................................................................

מבעבעים

קוואנטו בסטה לבן פרוסקו ,איטליה  250מ"ל  -יבש44..........................................
בלו נאן בלו חצי יבש 139.............................................................................................
בלו נאן רוזה חצי יבש 139...........................................................................................

קוקטיילים

44........................................................................................................... FOXY LADY

וודקה סטולי פרימיום ,ליקר ליצ'י,רוטן תות שדה,מיץ לימון וחמוציות
מעוטר בנענע ולימון

56......................................................................................................... THE MAJOR

קוניאק הנסי ,ליקר תפוז דם ,רוטן זעפרן ,תפוז ומיץ לימון מעוטר בתפוז

48.............................................................................................. THE LAST WORD

ג׳ין היימנס ,שרטראז ירוק ,ליקר מארצ׳ינו [דובדבן] ,מיץ לימון

44...............................................................................................GARDEN MOJITO

רום נגריטה ,רוטן דובדבן ,מיץ לימון ותפוזים מעוטר בתפוז

לא חבית
גולדסטאר

39....................................................................................................IT’S HOT BABY

 330 | 4.9%מ"ל 29...................

סטרונגבאו  330 | 4.5%מ"ל29...............................

מלצר  330 | 5.6%מ"ל 30.......................................

ריוניטה  250 | 7%מ"ל29..........................................

לאגר מקומית כהה ולא מסוננת
סול  330 | 4.5%מ"ל 29............................................
לאגר בהירה וקלילה ממקסיקו
מרפיס  500 | 4%מ"ל31.......................................
סטאוט אירי קלאסי
פייל אייל מראשון לציון

וודקה

סטולי פרימיום38 / 18.......................
סטולי גולד 44 / 22..............................
ואן גוך [אסאי/אננס]44 / 22............
בלוגה48 / 26.........................................

ג'ין

היימנס 34 / 17......................................
ביפיטר 36 / 18......................................
רוקו ג'ין יפני 44 / 22...........................
הנדריקס44 / 22...................................

סיידר תפוח ופירות יער ללא גלוטן מאנגליה
קופרברג  330 | 4.5%מ"ל29....................................
סיידר אגסים ללא גלוטן משוודיה
פאולנר ללא אלכוהול  500 | 0%מ"ל29............
חיטה גרמנית ללא אלכהול
סנגריה לבנה ,איטליה

TOP SHELF

גלנליווט  12שנה46 / 23....................
גלנפידיך  12שנה46 / 23...................
גלנפידיך  15שנה59 / 28...................
בלוויני  12שנה59 / 28........................

סקוטי

אייס מטריף עם ערק ,לימונים ונענע

42........................................................................................................JAGER BOMB

אייס מרענן עם ייגרמייסטר ,לימון ופסיפלורה

לא בירה!

אפריטיף
קמפרי34 / 17.......................................
מרטיני ביאנקו34 / 17........................
מרטיני רוסו36 / 18.............................

דז'סטיף

מנקי שולדר40 / 20.............................
ג’וני ווקר שחור40 / 20.......................
גלנפידיך 48 / 26.......FIRE&CANE

יגרמייסטר 40 / 20...............................
אבסינט40 / 20.....................................
שרטרז ירוק44 / 22.............................

נגריטה לבן 34 / 17..............................
סיילור ג’רי 44 / 22...............................

טולמור דיו35 / 17...............................
בושמילס 35 / 17..................................
בלאק בוש 46 / 22................................
ג'יימסון38 / 18.....................................

ליקרים

קווארבו גולד34 / 17...........................
פטרון רפוסאדו 44 / 22......................
סילבר 48 / 24.............................1800

אמריקאי

עלית הארק 34 / 17............................
אוזו מטקסה36 / 18............................
פרנו 40 / 20...........................................

קוניאק

רום

טקילה

אניסים

אירי

ג'ק דניאלס44 / 22..............................
ג'ק דניאלס-דבש44 / 22....................
הנסי 52 / 26...................................V.S
רמי מרטן 56 / 28................. V.S.O.P

CHE
CHE
ERS
ERS

פפסי  /פפסי מקס  / 7UP /דיאט  / 7UPמי טוניק /
נסטי אפרסק  /כוס לימונדה  /תפוזים  /אשכוליות12.........................................
סן פלגרינו מוגז  /סן פלגרינו תפוז  /מינרלים סן בנדטו14................................
משקה אנרגיה15................................................................................................................

פיג’ תאנים34 / 17...............................
אמרטו דיסרנו34 / 17.........................
בד אפל 36 / 18.....................................
סאות'רן קומפורט 36 / 18.................
בייליס 36 / 18.......................................
דרמבוי 40 / 20......................................
טובי 40 / 20..................................... 60

תוספת משקה קל

₪9

