
וודקה
טרי אוליבס פרפל/אננס/בלוברי/קייק..........
פינלנדיה..........................................................
אבסולוט..........................................................
סמירנוף............................................................
סטולי גולד.....................................................
גריי גוס..............................................................

42/21
36/18
36/18
36/18
36/18
42/21

ג’ין
................................................................גורדון

............................................................ביפיטר

מומבסה בטעם תות....................................

32
32

38/19

בקרדי לבן/זהב.......................................

בקרדי שחור..............................................

קפטן מורגן שחור................................

קפטן מורגן ספייס..............................

רום
39/41

39
41
42

טראדיסיונל 100% אגווה כחולה.........

קוארבו סילבר........................................

קוארבו גולד.............................................

קורבו בלאק.............................................

1800קוקוס...............................................

1800 אנייחו.............................................

טקילה
36/18

36/18

42/21

44/22

44/22

54/27

בושמילס.....................................................

בלאק בוש..................................................

ג’יימסון.........................................................

ווסקי אירי
42/21

49/25

44/22

בנצ’מארק אפרסק..................................

בנצ’מארק ................................................

.............................ג’ק דניאלס / דבש

ווסקי אמריקאי
26/13

26/13

42/21

...................................................ג’וני שחור

ג’וני גולד.....................................................
..............................................................שיבס

ווסקי סקוטי
44/22
52/26
41/20

גלנפידיך 12.............................................

בושמילס 10............................................

ווסקי מאלט
48/24

56/29

............................................הנסי              

                  ................................קורביזייה 

קוניאק

VSOP69/34
69/34 VSOP

VSOP64/32

מרטיני לבן/אדום/יבש/רוזה......

קמפרי.............................................................

אפריטיף
30
36

דג’סטיף
אבסינט טרנט..........................................
אפטר שוק שחור/כחול...................

32/16
48

ליקרים
................................................................. פידג’
לוקסרדו תפוח חמוץ..................................
דרמבוי............................................................
קלואה.............................................................
סאות’רן קומפורט...............................
בנדיקטין.......................................................
......................................... שארטרז צהוב
בייליס..............................................................
............................................................... מליבו
בד אפל..........................................................
מידורי..............................................................
..................................................................... ייגר
ייגר דבש........................................................

 

32
32
42
37
44
48
42
38
38
42
42
38
42

אלכופופס
סמירנוף אייס...........................................
בקרדי בריזר אבטיח/ליים/אננס...........
סמברסי (סיידר אלכוהולי).........

25
25
18

מבעבעים
קאווה חצי יבש......................................
למברוסקו רוסו/רוזה.......................
טרופיקנה...................................................

110/28
110/28

120

יין לבן
 ברקן רזרב שרדונה...........................

ספיישל ברקן רזרב שרדונה......

גוורצטרמינר............................................

98/27
170/44
120/31

יין אדום
ברקן רזרב מרלו ..................................
ברקן רזרב קברנה...............................
ספיישל רזרב ברקן מרלו.............
ספיישל רזרב ברקן קברנה........

98/27
98/27

170/44
170/44

בירה מהחבית
קרלסברג..................................................
טובורג.........................................................
.......................................................... סטלה
ווינשטפן...................................................

30/27
30/27
33/30
35/32

בירה בקבוק
גולדסטאר...............................................
הייניקן.........................................................
קורונה.........................................................
קסטיל רוז בירה דובדבן.............

24
27
29
34

קוסמופוליטן
וודקה לימון, טריפל סק, תמוציות

אפל מרטיני
וודקה לימון, באד אפל, סיידר תפוח

קפיריניה
קשאסה, סאוור, לימון כתוש

מוחיטו
רום, סאוור, ספרייט ולימון כתוש
מרגריטה קלאסית / טעמים

טקילה קוארבו וברד בטעמים
סקס על החוף

שנאפס אפרסק, שנאפס מלון וחמוציות
לימונענערק

לימונדה, נענע, ערק
לונג איילנד אייס טי

וודקה, ג’ין, רום, טקילה, טריפל סק וקולה
דקירי תות

רום, ברד תות
מידורי סאוור

ליקר מלון, סאוור ולימון כתוש
פידג’ סאוור

ליקר תאנים, סאוור ולימונים כתושים
קובה ליברה

רום קולה
אורגזמה

ליקר קפה, אייריש קרים ושמנת
קפה 9 ביץ’

הפוך גדול עם מונין אגוזים/בייליס
ארטיק רמזור

טרי אוליבס לופי, תמוציות, משקה אנרגיה, מונין תות
לגונה כחולה

ג’ין, ספרייט קירסאו כחול
פינה קולדה קפואה

מליבו, אננס, מי סוכר, שמנת וחלב
בריזת החוף

מידורי, מליבו, ליים, מיץ אננס
מאי תאי

רום בהיר, טריפל סק, אמרטו, ליים וגרנדין
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יין רוזה
98/27ברקן רזרב רוזה.....................................

לימונדה
אשכולית 

תפוזים
ספרייט

קולה

תוספות 6      7

מחירי בקבוקים בלבד בעמוד הבא

אניס
ערק עילית..................................................
בוכה..................................................................
פרנו...................................................................
פניקס..............................................................

28
32
38
38

.........................................קמוס             

משקה אנרגיה
ראשן
טוניק

חמוציות



תפריט בקבוקים

גריי גוס 1 ליטר + 5 משקה אנרגיה...........................
אבסולוט + 5 משקה אנרגיה......................................
סטולי גולד 750 מ”ל............................................................

350
400
220
220

וודקה טרי אוליבס 750 מ”ל + 5 משקה אנרגיה.......

קוארבו גולד 1 ליטר............................................................
 

350

וודקה

ויסקי

טקילה

ערק עילית 750 מ”ל.............................................................
 

180
אניס

קוארבו בלאק 750 מ”ל.....................................................
 

350
1800 אנייחו 750 מ”ל.........................................................
1800 קוקוס 750 מ”ל.........................................................

 

400

וודקה בטעמים

טרי אוליבס פרפל (ענבים) 750 מ”ל....................... 
טרי אוליבס בלוברי (אוכמניות) 750 מ”ל..............
טרי אוליבס קייק (עוגיות) 750 מ”ל.......................... 

350

350
350

טרי אוליבס אננס 750 מ”ל............................................. 
350

700 מ”ל................................................................ בושמילס 

בלאק בוש 700 מ”ל..............................................................

1 ליטר............................................................. . ג’ק דניאלס 

750 מ”ל.............................................................. ג’וני שחור 

......................................................................................... שיבס

 

280
310
400
350
400

300


