
EVERY

HAPPY

HOUR

HOUR

IS

תפריט אלכוהול

WINE

יין מבעבע

₪ 89/24 תבור פנינים

₪ 89/24 למברוסקו

₪ 98 קאווה

₪ 120

₪ 120/32 תבור אדמה גוורצטרמינר

תבור אדמה שרדונה

יין לבן

₪ 160

₪ 120/32 תבור אדמה קברנה סוביניון

תבור רעם

יין אדום

קוניאק

₪ 54 פייר פראן 1840

₪ 65 VSOP רמי מרטין

₪ 135 XO רמי מרטין

וויסקי סקוטי בלנדד

J&B₪ 36

₪ 37 ג'וני ווקר רד לייבל

₪ 51 ג'וני ווקר בלאק לייבל

₪ 55 שיבאס

וויסקי אמריקאי

₪ 49 ווילד טרקי 81

₪ 49 ג'ק דניאלס

₪ 52 בולט ריי

וויסקי אירי

₪ 38 אייריש מיסט

₪ 39 ג'יימסון

טקילה

59 ₪דון חוליו בלאנקו

₪ 39 קווארבו גולד

₪ 39 אסופולון רפוסדו

₪ 35 קפטן מורגן ספייסד/בלק

רום

28 ₪פאמפרו בלאנקו

₪ 35 בקארדי לבן

ג'ין

29 ₪גורדונ'ס

₪ 36 טנקרי

₪ 33 ברוקר'ס

סינגל מאלט

78 ₪לאגבולין 16 שנה

62 ₪גלנפידיך 12 שנה

54 ₪סינגלטון 12 שנה

דיג'סטיף

29 ₪אוורנה

₪ 38 פרנט ברנקה

₪ 39 ייגרמיסטר

אפרטיף

32 ₪קמפרי

₪ 31 צינזאנו ביאנקו

₪ 31 צינזאנו רוסו

₪ 31 צינזאנו דריי

₪ 29 אפרול

וודקה

30 ₪סמירנוף

34 ₪סמירנוף בטעמים

39 ₪סמינוף שחור

35 ₪קטל וואן 

35 ₪ריגה בלאק 

49 ₪ואן גוך בטעמים

57 ₪גריי גוס

ליקרים

36 ₪בייליס

29 ₪שנאפס

33 ₪פיג'לינג

37 ₪מידורי מלון

39 ₪סאוטרן קומפורט

45 ₪דרמבוי

49 ₪קואנטרו

37 ₪פייר פראן דריי קירסאו

משקאות ים-תיכוניים

28 ₪ערק עלית

29 ₪ערק אל-נמרוד

33 ₪אוזו 12

33 ₪אוזו פלומרי

DRINKS

Strawberry Sour₪ 36

וודקה סמירנוף, מונין תות, מונין מוחיטו, נענע ולימון טרי

Passion Apple kick₪ 36

רום פמפרו, מחית פסיפלורה, מונין וניל, תפוחים ומיץ לימון

Cherry Bomb₪ 36

ג'ין גורדונס, אפרול, קירסאו ומונין גרנדין

Captain B₪ 36

רום קפטן מורגן ספייס, מונין ליצ'י, מונין שקדים, מיץ לימון ומיץ אננס

Rich Peach₪ 36

ג'ין גורדונס, מחית אפרסק, מיץ תפוזים ומיץ לימון

COCKTAILSour

29 ₪קורונה

31 ₪הוגרדן

26 ₪סטלה ארטואה

28 ₪לף בראון/ בלונד

28/32 ₪סטלה ארטואה

28/32 ₪ויינשטפן

24/29 ₪קרלסברג

24/29 ₪טובורג

DRAUGHT 32 ₪גינס

SOMERSBY₪ 24 סיידר תפוחים
אלכוהולי 4.5%

BEERSCHEERS FOR

בקבוקמהחבית


