
תפריט אלכוהול קיץ

לבן

₪ 193 גוורצטרמינר, לוריא, גליל עליון

₪ 204 שרדונה, ירדן, רמת הגולן

₪ 190 אלמון אסמבלאז', ברקן, חולדה

₪ 219 הרי יהודה לבן, צרעה, הרי יהודה

₪ 222 ויונייה, אימג' יפו, עמק האלה

₪ 198 פינו גריג'יו, לוריא,  גליל עליון

₪ 206 וי וינאלס, מסיון סרלה, צרפת

₪ 187 וויונייה, מסיון סרלה, צרפת

מבעבע

₪ 176 ברוט, גמלא השמורה, רמה"ג

₪ 688 רוזה מבעבע, לורן פרייה, צרפת

₪ 252 בלאן דה בלאן, ירדן, רמה"ג

לבקבוק היינות המוגשים במסעדה אינם מבושלים, חליצת יין תינתן באישור משגיח הכשרות ובעלות של 40₪

אדום

₪ 173 קברנה מרלו, גמלא השמורה, רמה"ג

₪ 298 שורש, צרעה, הרי יהודה

₪ 207 רוסו, לוריא,  גליל עליון

₪ 215 הריטאג', מסיון סרלה, צרפת

₪ 232 סיגניצ'ר, מסיון סרלה, צרפת

₪ 219 הרי יהודה, צרעה, הרי יהודה

₪ 259 אלטטיוד 770, ברקן, חולדה

₪ 221 שיראז, לוריא,  גליל עליון

₪ 234 מרלו, טורא, הר ברכה

₪ 193 וואלי, טורא, הר ברכה

₪ 270 קברנה סוביניון, ירדן, רמה"ג

רוזה

₪ 205 רוזה , טורא, הר ברכה

בקבוק כוס   אדום
₪ 170 45 טרדישן, מסיון סרלה, צרפת

₪ 204 53 הרטלנד, טורא, הר ברכה

₪ 217 57 קברנה סוביניון, לוריא, גליל עליון

רוזה
₪ 189 49 רוזה און דה ביץ', מסיון סרלה, צרפת

יין בכוסות

מהמרתף של נינה

בקבוק כוס   לבן
  ₪ 155 41 סוביניון בלאן, גמלא השמורה, רמה"ג

₪ 179 47 לבן, סובאג' יפו, עמק האלה

₪ 163 43 גוורצטרמינר, בלו נאן, גרמניה

₪ 197 52 שרדונה, לוריא, גליל עליון

₪ 171 45 מבעבע K24, בלו נאן, גרמניה



מנה צ'ייסר וודקה

₪ 27 15 פינלנדיה

₪ 47 25 גריי גוס

₪ 56 30 וואן גוך אסאי

ג'ין

₪ 22 13 לונדון היל

₪ 47 25 בומבי

רום

₪ 34 18 בקרדי לבן

₪ 51 28 קפטן מורגן  

טקילה

₪ 40 22 אל חימדור בלאנקו

₪ 76 41 הרדורה רפסודו

אניס

₪ 24 13 ערק אשקלון

₪ 36 18 אוזו 12

אפרטיף

₪ 25 14 אפרול

₪ 35 19 קמפרי

₪ 24 13 מרטיני דריי / ביאנקו / רוסו

ליקרים

₪ 64 35 דרמבוי

₪ 67 36 קוונטרו

וויסקי

₪ 35 19 ג'ימסון

₪ 49 28 שיבס ריגל 12

₪ 73 40 ג'וני ווקר בלאק

₪ 99 54 ג'וני ווקר ירוק

₪ 167 86 ג'וני ווקר כחול

בירות

₪ 33 גולדסטאר לא מסוננת / הייניקן ) חבית (

₪ 25 ללא אלכוהול הייניקן 0.0%

₪ 35 ג'ולי פופה אדמונית  

₪ 34 פאולנר חיטה

קוקטיילים

  ₪ 48 קיווי, ענבים, תפוח ירוק, מלפפון, תבלינים ומי טוניק. מעט מריר, מרענן ומתובל. סאמר ג'ין -

₪ 46 רום לבן, צ'ילי חריף, פסיפלורה, אננס, שאטה וקינמון. פיקנטי מתקתק וחמצמץ. לוציפר -

₪ 50 ואן גוך אסאי, קוואנטרו, אלדרפלאוור, ענבים, מקל מרנג וסומאק. מתוק ופירותי. בומרנג -

₪ 44 רום לבן, אפרסק, פסיפלורה, אננס וחמוציות. מתקתק חמצמץ ופירותי. פסיפיק -

₪ 44 אוזו, אשכולית אדומה, לימונדה. אניס חמצמץ מתקתק. אוזיטו -

₪ 42 וודקה, תפוזים, חמוציות ואפרסק. מתקתק. סאנרייז -

לקוקטיילים ללא אלכוהול יש לפנות למארח הקרוב ביותר.

שתייה קלה
₪ 14 קוקה קולה / זירו

₪ 14 ספרייט / זירו

₪ 24 / 12 מים נביעות קטן / אקווה פנה

₪ 24 / 12 סן פלגרינו קטן / גדול  

₪ 12 סודה  

₪ 13 מיץ תפוזים / לימונדה

₪ 13 מיץ ענבים / אשכוליות / תות בננה

₪ 14 מי טוניק / ג'ינג'ר אייל

הנמ רסיי'צ וויסקי סינגל מאלט

₪ 74 40 גלנליבט 12
₪ 166 89 גלנליבט 18
₪ 116 63 מקאלן 12
₪ 239 133 מקאלן 18
₪ 90 49 סמוקהאד )מעושן(

בורבון  
₪ 46 27 ג'ק דניאלס
₪ 76 44 ג'נטלמן ג'ק

קוניאק
₪ 88 47 VS לואי רוויה
₪ 101 54 VSOP לואי רוויה
₪ 198 109 XO קורווזיה
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