
בירות
29 גולדסטאר // 

33 הייניקן // 

36 פירוני // 

39 פאולנר // 

38 אסטרייה דאם // 

36 קורונה // 

42 גולדסטאר 10% // 

34 סטרונגבו // 

אפרטיף
34 מרטיני ביאנקו // 

34 מרטיני יבש // 

34 מרטיני רוסו // 

42 קמפרי // 

38 אפרול // 

אניס
35 ערק עלית // 

39 אוזו 12 // 

36 אוזו מטקסה // 

48 פרנו // 

46 ריכארד // 

51 פסטיס // 

44 סמבוקה מולינרי // 

וויסקי אירי
44 ג׳יימסון // 

44 בושמילס // 

60 בלאק בוש // 

וויסקי סקוטי
40 גרנט׳ס // 

44 בלנטיין // 

44 ג׳וני ווקר רד // 

 57 ג׳וני ווקר בלאק // 

ברבון
39 פור רוזס // 

54 ג׳ק דניאלס // 

48 ג׳ק דניאלס דבש // 

44  ג׳ים בים לבן // 

47 ג׳ים בים ריי // 

49  ג׳ים בים שחור // 

56 בולט ריי // 

וויסקי מאלט
גלנפידיך 12 // 56

גלנפידיך 15 // 77

גלנפידיך 18 // 87

בלוויני 12 // 76

גלן מורנג׳י 10 // 60

גלן ליווט 12 // 57

לגוולין 16 // 92

לפרוייג 10 // 67

 מקאלן 12 // 97

ג׳ין
42 היימנס // 

44 גורדונס // 

48 בומביי ספייר // 

52 טנקרי // 

56 הנדריקס // 

59 טנקרי #10 // 

וודקה
 44 סטולי קריסטל // 

46 זוברובקה // 

53 קטל וואן // 

56  גרייגוס // 

בלבדר // 62

67 סטולי עלית // 

78 בלוגה // 

לבן
גוורצטרמינר, שאטו סיינט מישל

160/43

וילה מריה, ניו זילנד
175/45

 מסע ישראלי ויתקין
170/45

פטי שבלי דומיין דה מאלאנד
250/66

 אלקיזיר סן טרופה
195/49

שרדונה קלו דה גת
270

רום
38  נגריטה // 

פלנשטיין // 55

46 קפטן מורגן ספייס // 

49 בקרדי הוקארט // 

הוואנה קלאב 3 // 51

 הוואנה קלאב 7 // 58

 זקאפה 23 // 75

טקילה
48 מילגרו // 

59 פטרון סילבר // 

66 פטרון רפוסאדו // 

75 פטרון אנייחו // 

92 פטרון רוקה // 

59 // IBA מזקל

ליקר
45 מידורי // 

35 אמרטו דיסרונו // 

44 בייליס // 

54 דרמבוי // 

40 למונצ׳לו וילה // 

49 פרנה ברנקה // 

58  שרטרז ירוק // 

36 סאוטרן קומפורט // 

52 ייגר // 

קונייאק
56 // VS הנסי

80 // VSOP הנסי

163 // XO הנסי

 56 // VS קורוויזיה

83 // VSOP קורוויזיה

67 // VSOP רמי מרטין

אדום
מלבק קאנטה

185/48

ריפאסו קורטג׳יארה
180/47

 קברנה פרנק ויתקין
260/64

הראל קברנה קלו דה גת
220/59

הראל סירה קלו דה גת
230

מבעבע
פרוסקו קאוויקיולי

150/40

רוזה ספומנטה קוויקיולי
155/41

מואט ושנדו
550

מואט ושנדו רוזה
800

דום פריניון
1950

ALCOHOL

WINE



סלסלת לחם, עגבניות מרוסקות, זיתים מתובלים ושמן זית 
32

TO START OR SHARE 

מיני ברוסקטות עם סלט עגבניות ספרדי
38

ארטישוק א-לה רומנה צרוב על הפלנצ'ה
38

ירקות מאודים לצד רוטב ויניגרט סויה יוזו
57

פלפל פדרון מטוגן כמו בברצלונה
39

 צ'יפס ביתי פרוס דק דק, מלח רוזמרין וגרידת לימון
34

FRESH SALADS

סלט מרענן עם גבינה טובה ברוטב הדרים
52

סלט קיסר SpeakEasy סטייל
48

סלט סופר פוד
54

CRUDO

דג ים נא עם סלט פפאיה תאילנדי
57

טרטר טונה בקונכיות חסה פריכה וגוואקמולי
58

סביצ'ה דג לבן עם פיקו דה גאיו
57

פיתה בעבודת יד עם טונה צרובה
58

ברזאולה בייצור ביתי, אורוגולה ופרמז'ן

58

רוסטביף בעישון בייתי, איולי, חרדל וברוסקטה
57

STOVE OVEN PIZZA

פיצטה קלאסית עם עגבניות ומוצרלה
51

פיצטה לבנה עם ארטישוק וכמהין
53

פיצטה טבעונית עם מגוון ירקות ואורוגולה טרייה
51

EAT WITH HANDS

Pull Apart סליידר המבורגר בלחמניית
62

טאקו נתח קצבים" 7 שעות", צ'יפוטלה ועשבים
57

שרימפס חריף, צזיקי ופיתה בעבודת יד
54

פילה על שיפוד, מח עצם וברוסקטה
75

FOOD

 

TROPICAL ROSES
גין, אפרול, סירופ ליצי, מי ורדים , חמוציות, לימון וג׳ינג׳ר ביר

51

BABY PEACH PUNCH
פלנטיישן, קפטן מורגן, מחית אפרסק, רוזטה שקדים ולימון

48

BEAT IT
סטולי, זוברובקה, טריפל סק מרווה, סלק עם סירופ היביסקוס, הל ולימון

52

BITTER SWEET SYMPHONY
אוזו, קמפרי, מרטיני ביאנקו, מחית אפרסק ולימון

46

PUMPKIN
הוקארט עם פלנטיישן, פסואה, סירופ דלעת ביתי, אגוז מוסקט ולימון

49

LITTLE SMOKY
מילגרו, מזקל, פסואה, מחית פסיפלורה, סירופ ארל גריי ולימון

52

JUMANJI 
 קפטן מורגן, שרטרז ירוק, פסואה, מחית מנגו, סירופ ביתי של למון גראס,

עם ג׳ינג׳ר טרי ולימון
57

FLOR DE VERAO
אפרול , הנדריקס מושרה עם זעפרן ומלפפון, מאנצ׳ינו רוסו וביטר למון

49

COCKTAILS

 GIN INFUSIONS & TONIC

52

GREEN GIN
מרווה, קליפת לימון, למון גראס והל ירוק

RED GIN
חמוציות, תותים, אוכמניות וערער

GOLDEN GIN
גולדן באריס, קינמון, כוכב אניס, קליפת תפוז ולימון


