
 
 

 ארון המשקאות 
 

  ליקרים   וויסקי   אניס 
 21\ 40 קוואנטרו  18\ 34 ג'וני ווקר אדום  14\ 24 ארק איילות 
 19\ 36 בייליס   20\ 36 ג'וני וואקר בלק  19\ 34 אוזו פלומרי 

 12אוזו  
 פניקס אניס 

35 \19 
35 \19 

 19\ 37 שרטרז ירוק  19\ 34 ג'יימסון 

 19\ 36 מידורי  19\ 34 בושמילס  17\ 33 מ'חיה מזיקוק תמרים   –  מאיר 

 19\ 36 פרנג'ליקו    20\ 38 פרנו 
 17\ 32 קלואה   סינגל מאלט  18\ 32 פסטיס  

 17\ 32 אמרטו דיסורונו  24\ 45 12גלנפידיך   23\ 44 ארק, פלטר 
 18\ 35 סאות'רן קומפורט  34\ 64 12בלויני    

 23\ 44 דרמבוי  23\ 45 12גלן ליוט    וודקה 
 24\ 39 פיג'  34\ 64 10לפרויג   17\ 32 סטולי 

   22\ 45 10גלן מורנג'י   22\ 42 רוסקי סטנדרט 
   35\ 65 15גלנפידיך   25\ 48 גריי גוס 
  דז'סטיף    25\ 48 ) אננס / אסאי(   ואן גוך 

 17\ 32 בחרובקה   ברבן  26\ 49 בלוגה נובל 
 18\ 34 ייגרמייסטר  23\ 45 ג'ק דניאלס  16\ 29 נמירוף 

 20\ 36 בוכה בוקובזה  17\ 32 ג'ים בים   

 18\ 34 לימונצ'לו  22\ 43 ווילד טרקי   ג'ין 
   19\ 39 בולט  17\ 32 גורדונס 

   27\ 55 בופלו טרייס  19\ 38 בומבי ספייר 
   23\ 44 דבש   -ג'אק דניאלס   19\ 38 טנקירי 
     22\ 42 הנדריקס 

  תכירו את **   קוניאק  23\ 44 מזקקת הגולן 
 ** איר מ 

 

  בהזמנת פלג  VS 65 \32הנסי   23\ 44 פלטר 
  13צ'יסר מאיר ב  VSOP 79 \41הנסי   24\ 44 מילק אנד האני 

   xo 130 \68רמי מרטן   20\ 38 עכו, מזקקת יוליוס 
   XO 130 \68הנסי    

   VS 60 \32מרטל    טקילה 
   VS 60 \32  רביזייר  18\ 34 מילגרו סילבר 
   vsop 78 \40מארטל   22\ 42 מילגרו אנייחו 
     19\ 39 פטרון סילבר 
    גראפה  25\ 49 פטרון אנייחו 
 יוליוס, גליל   19\ 38 קוארבו גולד 

 )בלנק / מארק( 
79 \41   

     19\ 38 קוארבו סילבר 
    אפריטיף   

   15\ 28 מרטיני    רום 
   17\ 32 קמפרי  17\ 32 בקרדי 

   14\ 26 אפרול  20\ 39 בקרדי גולד 
        קפטן מורגן 
 בלאק   \ ספייסגולד  

   19\ 36 לילט לבן/רוזה  18\ 34

      
      
      



 
 

 ברזים ויין 
 

    ן לב   בירה מחבית 

  39\ 150  פלטר סוביניון בלאן,   24 פלג   משק עפאים, 

  44\ 180  פירסט פייג', ספרה  26 מעיין משק עפאים,  

  39\ 150  טוליפ ,  וויט טוליפ  26 ענבר ערבה, קצרה  

  39\ 145  מאיה ,  מאר לבן   

  39\ 150  רוסאן, אורטל -ויונייה   בירה בבקבוקים 

     23 משק עפאים ,  פלג 

    רוזה  23 גולדסטאר 

  39\ 140  מאיה ,  מאר ורוד  24 גולדסטאר אנפילטרד 

  26 תומר   -סיידר אגס טבעי 
 

   

 סיידר תפוח טבעי, תומר 
 )חצי יבש / יבש( 

26     

    ם אדו   

  42\ 155  מאיה ,  מאר אדום  29 פייל אייל, שפירא 

  44\ 160  הרי יהודה, צרעה   

  39\ 150  טוליפ ,  קברנה סובניון  29 הרצל וזה, הרצל 

  47\ 175  אלול, סוסון ים  29 כפרה, הרצל   6%

  39\ 150  טוליפ   , מרלו  28 אייל   מלכה אדמונית/ פייל 

  38\ 145  רמת נגב ,  מלבק   

  38\ 145  אורטל סירה,    שתייה קלה 

  42\ 165  סוסון ים ,  עוז  14 זירו   / ה  קול 

  42\ 160  גרנאש, סוסון ים  14 זירו   /   ספרייט 

  250  בטי קוב, בת שלמה                        12 מים מינרלים 

     12 מי טוניק 

     14 ג'ינג'ר אייל 

    שתייה חמה  14 ג'ינג'ר ביר 

  13\ 11  הפוך   14 ביטר למון 

  7  אספרסו  14 בירה שחורה 

  9  אספרסו כפול  8  תוספת שתיה קלה למשקה 

   9 קורטדו   ולימונדה   תפוזים, אשכולית 

    13\ 9  אמריקנו  12 לימונדה / אשכוליות 
    15  קפה קר  17 תפוזים סחוט טבעי 

    13  אמריקנו קר  14 תה צמחים קר 
  12  תה צמחים   

  12  תה לימון,דבש,ג'נג'ר   

  13  שוקו חם   

  38\ 26  עם רום   \ סיידר תפוחים חם    

      

 
 
 
 
 
 

    

 יין הבית

 לבן / אדום

 כוס / קראף 

27  /57 



 
 

     

 ליד המשקה 
 

      פותחים שולחן 

 78 סלט ביצים, איקרה, לאבנה עם דג מעושן, גבינה בשלה, טחינה וזיתים 

      

      צלחת ים  

 69 כבושים ומעושנים, פלחי עגבניה, לבאנה, בצל סגול, זיתים, לחם מיני דגים  

      

      צלחת יבשה 

 98 , לחם ריבה, ממרח זעתר ,  ירקות צלויים ,  בשלות   גבינות משק 

      

      תפוחי אדמה מעוכים  

 38 ואיולי לימוני   טימין וגרידת לימון עם קרם צחור שמן זית,  צלויים ב 

      

      

      בורקאסון מהבוספורוס 

 45 בצל סגול, מקרל מעושן חם ותפוחי אדמה עגבניה,  חסה,  סחוג,  איולי,  

      

      פריקסה בורקאסון  

 45 אדמה, ביצה, טונה מעושנת, זיתים שחורים -, תפוחי לימונים כבושים,הריסה 

      

      בתרון אפויה 

 49 עם דבש ופלפל שחור   עלים   גבינת משק בשלה אפויה בבצק 

      

      סלט צלויים 

 59 עלים מתובלים, ירוקות צלויים וגבינה בשלה 

      

      הסלט של יעלי 

 52 עגבניות, בזיליקום, נענע, בצל סגול, מקרוסקה, לאבנה, זיתים מרוקאים ולחם 

  

      פיצוחים  

 25     פריכים וטריים מיני בוטנים, אגוזים ושקדים, קלויים  

     
      דפוקים וכבושים 

 29     זיתים ממינים שונים, ירקות מוחמצים וכבושים 

      

      מאפה פריך חציל וגבינה 

 42     אבנה ומלפפון ל   , חציל אפוי, פטה עיזים אורגנית ואזוב טרי 

     
     תפוחי אדמה מעוכים  מאפה פריך  

 38 טחינה ומלפפון חמוץ ,  עם בצל ירוק ושמן זית צלויים בטימין  

  

 



 
 

 

 מעורבבים 
 

  

 38  ---   סינדרום ירושלים 

   ארק, וודקה, לימון, נענע, ג'ינג'ר, מלפפון 

 39  ---ארבע אחר הצהריים  

   ג'ין, דבש, מי ורדים, ביטר למון 

      42      ---הבוסתן    

   מרטיני ביאנקו, שקדים, גרנדין, קליפת לימון 

   42    ---ערב של יום בהיר    

   , נענע ולימון , אנגוסטורה ביטר ג'ינג'ר אייל ,  ג'ימסון 

 ---אתון ירושלמי   
      וודקה, ג'ינג'ר ביר, זיתים, נענע 

 38   
 

           ---בזיל ויעבור   
       ג'ין, בזיליקום, לימון, סוכר                                                                                                   

 39 

                                  ---מהדרין  
 ערק, לימון, קוקוס, אנגסטורה, תפוז

 39 

 ---סנגריה קרה  
 ג'ין, לילט לבן, קרח, מלפפון ופירות

 39 

 

 

 שפריצים 
 

  

 38  ---   אפרול שפריץ 

   , סודה ותפוז מבעבע אפרול, יין  

 29  ---  טינטו דה ורנו 

   יין אדום, ספרייט, קרח ולימון 

      52      ---  רביזייר שפריץ 

   קוניאק, מי טוניק ותפוז 

   42    ---  קמפרה עליך 

   קמפרי, מיץ תפוז וסודה 

 ---  אומשו סודה 
     ליקר שזיפים יפני וסודה 

 38   
 

 

 קינוחים ומתוקים 
   מבחר משתנה של עוגות ועוגיות ושאר קינוחים ומגדנות 

 
 


