תפריט יינות Wine menu
לבניםWhites-
081 44

סוסון ים – ג'יימס Seahorse winery, Jerusalem mountains, dry chenin blanc 5102
יין זני ,שורשי ומינרלי ,טעמים ארומטיים מרוכזים שצמחו בכרם בן  44שנים

טוליפ  -וויט 5102

052 52

Tulip, Upper Galilee and the Judean Hills, White

בלנד של גוורצטרמינר וסוביניון בלאן – טעמים של ליצי גויאבה ואשכולית

צובה  -שרדונה 5102

041 56

Tzuba, Judean Hills, Chardonnay

פירותיות ישראלית וחביות צרפתיות העניקו ליין עושר של טעמים

טוליפ  -סוביניון בלאן 5102

081 44

Tulip, Upper Galilee Hills, Sauvignon Blanc

גידול מיוחד תחת רשת העניק ליין חמיצות נעימה ואלגנטיות

041 56

איתי להט – להט לבן Itai lahat,Jerusalem mountains, White lahat 5104
ייחודי שונה ואיכותי נעשה ביד אמן

רוזהRose -
Seahorse winery rosa

סוסון ים– רוזה 5106

56

041

"הרוזה הרציני" ,פרשי ומהנה ,בכל לגימה מתגלים עוד טעמים

אדומיםReds -
מאיה -מארה רד 5102

Maia, Zichron Yaakov& Kfar Yuval, Mara red

38

150

יין אדום אוורירי שמתאים לכל מזג אויר

Somek, Bika'at hanadiv valley, red

סומק – אדום 5105

021 58

בלנד של סירה מלבק ומורבדר -קל עדין ופירותי

' fellini , Seahorse winery

סוסון ים –פליני 5105

42

081

קברנה סובניון וסנסו  ,יין שמראה "שהשלם גדול מסך חלקיו" קברנה עם טוויסט

אסף – ארבע עונות 5105

Assaf Golan Heights, “4 Seasons” Pinotage

פינטאז ,שירז קב' סוביניון וקב' פרנק טעם עמוק של קפה קלוי ושוקולד

* ייתכנו שינויים בשנות הבציר

081 42

תפריט קוקטיילים BROWN
ברוקלין פינת איילון ₪ 45
ברבן  ,Four Roses Small Batchקרפאנו אנטיקה פורמולה ,ליקר מרסקינו ,אמארו H.M
הטוויסט שלנו ממחלף ההלכה  -על הקוקטייל הקלאסי שהגיע מניו יורק
₪ 54 Maid in Provence
ג'ין  ,Beefeaterמלפפון ,נענע ,קרפאנו ביאנקו ו-תערובת תבלינים צרפתית
הכי קרוב לטעמי הכפר הצרפתיים  -בלי לעבור בדיוטי פרי
₪ 83 Chin Chin
צ'ינאר ,קרפאנו אנטיקה פורמולה ,לימון טרי ו"-אוליאו סאקרום" תפוזים
אוכל טוב ,שתייה טובה ,חברה טובה .אפשר לוותר רק על אחד מהם  -וזו לא השתייה !Chin Chin -
פאם פאטאל ₪ 44
ג'ין  Beefeaterמושרה בזרעי כוסברה ו היביסקוס ,לימון טרי ,פטל ו-יין מבעבע ירדן Blanc De
Blancs
"לדמות הפאם פאטאל מיוחסות תכונות של יופי ,תחכום ,מיניות מוחצנת ויכולת השפעה מנטאלית
על סובביה"  -וזה עוד לפני היין המבעבע
₪ 48 Grand Champagne
קוניאק  ,Hennessy V.Sמנטה ,לימון טרי ,תפוחי גרני סמית' ,קמומיל ,שומר ,ורדים ו-יין מבעבע ירדן
Blanc De Blancs
איכשהו מצאנו דרך לשפר משקה בן למעלה מ 611 -שנים
לה דולצ'ה ויטה ₪ 55
 ,Rum De Brownתפוזים טריים ,ליים טרי ,שקדים מלוחים ופסיפלורה
לפעמים לא צריך יותר מדי רעש וצלצולים  -אלא פשוט לקחת שלוק ולחשוב על כמה שהחיים יפים
כתום זה השחור החדש ₪ 53
ג'ין  ,Beefeaterשארטרז צהוב ,תפוזים טריים ,תערובת תבלינים צרפתית ו-גזר
לקחנו את התפוגזר הקלאסי  -והפכנו אותו לקלאסיקה אחרת לגמרי
₪ 53 Rocking to the beet
ג'ין  Beefeaterמושרה בלבנדר ,לבנדר ,קרפאנו אנטיקה פורמולה ,לימון טרי ,אננס וסלק

תפריט אלכוהול
רום באקרדי ₪ 55
ג'ין הנדריקס ₪ 53
ג'ק דניאלס ₪ 54
בלאק לייבל ₪ 56
גלנפידיך ₪ 45 05
רמי מרטין ₪ 68

אפריטיף
מרטיני ביאנקו ₪ 54
קמפרי ₪ 51
אפרול ₪ 55
לילט לבן ₪ 52

דיז'סטיף
גראפה בלאן דה גלילי ₪ 56
לימונצ'לו ₪ 52 home made

