
לחימום מיתרי הקול

פוקצ'ה פריכה................................................................................................................................... 22
משוחה בשמן זית, אורגנו ומלח גס בליווי סלסת עגבניות, 

שמן זית ובלסמי

אדממה...................................................................................................................................................... 25
פולי סויה מאודים עם מלח גס ולימון

חציל בלאדי........................................................................................................................................ 40
חציל שרוף באש פתוחה עם טחינת שומשום מלא, 

עגבניות שרי ובייבי בזיל, מוגש בליווי צנימים

אמפנאדס............................................................................................................................................... 44
כיסונים דרום אמריקאים במילוי בשר בליווי איולי כוסברה

גיוזה בשרי/צמחוני................................................................................................................... 48
כיסונים מאודים בעבודת בית במילוי בשר/צמחוני, 

מוגש בליווי רוטב סיני מסורתי

עולים לבמה

אמריקן צ'יפס.................................................................................................................................... 38
צ'יפס אמריקאי בליווי קטשופ ומיונז

34 ...................................................................................................................................................... פוטטוס
פלחי תפוחי אדמה פריכים במעטפת תבלינים, 

בליווי ספייסי מיונז

52 .................................................................................................................. שניצלונים & צ׳יפס
נתחי חזה עוף בציפוי פריך, מוגש עם צ׳יפס אמריקאי, 

בליווי קטשופ ואיולי צ'יפוטלה

פיש & צ'יפס..................................................................................................................................... 56
נתחוני דג קוד בציפוי פריך, מוגש עם צ'יפס 

בליווי איולי טרטר

המופע המרכזי

סטייק בפיתה.....................................................................................................................................56
שלושה חצאי פיתות במילוי נתחוני סינטה ובצל צרובים, 

קוביות עגבנייה וטחינה בליווי צ׳ימיצ׳ורי

מיקס נקניקיות................................................................................................................................. 52
מבחר נקניקיות הבית, מוגש עם פוטטוס בליווי כרוב כבוש 

וחרדל דיז׳ון

מיני בורגרים..................................................................................................................................... 54
שלושה מיני המבורגרים עם חסה, עגבניה, בצל סגול 

ומלפפון חמוץ, מוגש בליווי רוטב איולי צ'יפוטלה

צ׳יקן בורגר.......................................................................................................................................... 52
שלוש מיני לחמניות עם חזה עוף פריך, חסה, עגבניה,  

מלפפון חמוץ ומיונז, מוגש בליווי איולי צ׳יפוטלה

סביח............................................................................................................................................................ 44
שלושה חצאי פיתות במילוי קוביות חציל שחומות, 

ביצה קשה, ירקות טריים וטחינה

קציצות קינואה )טבעוני(.................................................................................................... 44
קינואה, כרובית, גזר, בצל וחמוציות בליווי טחינה

שרים בריא

סלט שוק.................................................................................................................................................. 44
ירקות טריים חתוכים גס, מתובלים בשמן זית, אורגנו טרי, 

לימון ושבבי קשיו

סלט ויאטנמי....................................................................................................................................... 44
גזר ג׳וליין, כרוב לבן, כרוב אדום, כוסברה, פטרוזיליה, 

נענע ובוטנים

שירי ילדות )תפריט ילדים(

42 .................................................................................................................. שניצלונים & צ׳יפס
נתחי חזה עוף בציפוי פריך, מוגש עם צ'יפס בליווי קטשופ

34 ............................................................................................................................ פלאפל & צ׳יפס
מוגש בליווי טחינה וקטשופ

משפחות, ילדים ובני נוער חוגגים בימי חול ובשישי-שבת עד השעה 20:00 
)בהזמנת מקום מראש(



 חבילות מיוחדות לאירועים עסקיים וימי גיבוש בכל שעות היום
ניתן לקיים אירועים לעד 120 אורחים בחדר הגדול

 

וודקה
55 ........45....... 23 ....................... אבסולוט
60 ........50....... רוסקי פלטינום....... 25
66 ........55 ....... בלוגה............................... 28
66 ........55 ....... ואן גוך בטעמים.... 28
66 ........55 ....... גריי גוס........................... 28

ג׳ין
55 ........45....... 23 ....................... ביפאיטר
60 ........50....... ביפאיטר 24............... 25

רום
55 ........45....... 23 ..... הוואנה קלאב 3
60 ........50....... הוואנה קלאב 7...... 25

טקילה
55 ........45....... אולמקה גולד........... 23
60 ........50....... קווארבו גולד........... 25
65 ........55 ....... 28 ....... קווארבו בלאק
80 ........70 ....... 35 ............ פטרון סילבר
80 ........70 ....... פטרון אנייחו............. 35
80 ........70 ....... 35 ....................................1800

אניס
60 ........50....... ריקרד............................... 25
60 ........50....... פרנו.................................... 25
ערק אשקלון............... 23......... 45........ 55
55 ........45 ..........23 ........................ אוזו מיני
60 ........50....... 25 .......................... אבסינט

וויסקי אירי
55 ........45....... 23 ........................... ג׳יימסון

ג׳יימסון בלאק
60 ........50....... ברל..................................... 25
52 ........42 ....... בושמילס....................... 21
62 ........52 ....... בלאק בוש.................. 24

וויסקי סקוטי
55 ........45....... 23 ...................... בלנטיינס
65 ........55 ....... שיבאס ריגאל 12. 28

ג׳וני ווקר
52 ........42 ....... רד לייבל....................... 20
65 ........55 ....... בלאק לייבל................ 28
160 ... 150 ..... בלו לייבל..................... 80

סינגל מאלט
גלנליווט פאונדרס

65 ........55 ....... ריזרב...................................... 28
65 ........55 ....... 28 .................... גלנליווט 12
80 ........70 ....... 35 .................... גלנליווט 15
65 ........55 ....... 28 ............... גלנפידיך 12
72 .........62 ....... 31 ................ גלנפידיך 15

וויסקי אמריקאי
60 ........50....... פור רוזס........................ 25
65 ........55 ....... ג׳ק דניאלס.................... 28

קוניאק
80 ........70 ....... 35 ..................VSOP הנסי
76 .........66 ....... 33 ..VSOP רמי מרטין
160 ... 150 ..... 80 ..........XO רמי מרטין

אפרטיף
60 ........50....... קמפרי.............................. 25
55 ........45....... מרטיני ביאנקו........ 23
55 ........45....... מרטיני דריי................ 23

דג׳סטיף
65 ........50....... ייגרמיסטר................... 25

ליקרים
55 ........45....... מליבו................................ 23
55 ........45....... קלואה.............................. 23
55 ........45....... פידג׳.................................. 23
55 ........45....... סאוטרן קומפורט. 23
60 ........50....... 25 ............................ דרמבוי
55 ........45....... 23 .............................. מידורי

בקבוק כוס  יין אדום 
קברנה סוביניון-מרלו,

140 ........ 35 ................................................................. ברקן
מרלו/קברנה,

ספיישל רזרב, ברקן.................... 200

בקבוק כוס  יין לבן 
140 ........ שרדונה, ברקן..................... 35
135 ........ גוורצטרמינר........................ 39

שרדונה ספיישל
200......................... רזרב, ברקן

בקבוק כוס  מבעבעים 
140 ........ קאווה איבריקה יבש... 35
140 ........ למברוסקו רוזה................. 35

בירה בקבוק
26 ....................................................... מכבי 7.9
גולדסטאר.................................................. 26
28 ........................................UF גולדסטאר
28 ............................................................ הייניקן
פאולנר........................................................... 35
קורונה............................................................. 35
קסטיל רוז׳................................................. 38

סיידר תפוחים
סטרונגבואו....................................................... 28

שתייה קלה
פפסי/פפסי מקס....................................... 12
12 ............................................ 7UP 7/דיאטUP

סודה.................................................................. 12
מים מינרלים............................................ 12 
תפוזים/לימונדה/אשכוליות..... 12
20 ........................................................................XL

קראף שתייה קלה............................. 20

קוקטיילים קלאסיים
מוחיטו 

הוואנה קלאב, סאוור, נענע 
50 ................................................................7UP-ו

בלאק ראשן
אבסולוט וקלואה................................ 50

דריי מרטיני 
ג׳ין ביפאיטר, ורמוט וזית........... 50

רוסקי טוויסט
רוסקי סטנדרט, טוניק ולימון 

סחוט................................................................. 50
ראסטי נייל

בלנטיינ׳ס ודרמבוי............................ 60

מגשי צ׳ייסרים
10 צ׳ייסרים

פרימיום לבחירה............................. 170
10 צ׳ייסרים

220 ..................................... סופר פרימיום

אבסולוט, 1 ליטר............................. 450
רוסקי פלטינום, 1 ליטר............. 550
650..................................... בלוגה, 1 ליטר
גריי גוס, 1 ליטר.................................650
ואן גוך בטעמים, 750 מ״ל.......650

650................................. ג׳יימסון, 1 ליטר
שיבאס ריגל 12 שנה, 

1 ליטר..........................................................650
גלנליווט פאונדר׳ס ריזרב,

700 מ״ל............................................................ 650

ג׳וני ווקר בלאק לייבל,
1 ליטר................................................................ 650

ג׳וני ווקר בלו לייבל,
700 מ״ל......................................................... 1000
ג׳ק דניאלס, 1 ליטר.......................650
פידג׳, 1 ליטר....................................... 300

קמפרי, 1 ליטר.................................... 550
ערק אשקלון, 700 מ״ל.............. 300
אולמקה גולד, 1 ליטר................. 550
קוורבו גולד, 1 ליטר...................... 550
ייגרמיסטר, 1 ליטר......................... 550

בקבוקים כוללים לבחירה: 6 פחיות XL / 2 קראפים )חמוציות / ראשן(

מנה+ )מיקסר(מנהצ'ייסר


