
יינות • 2021                                                                                             

אדומים מהעולם
פינו נואר • לה טר סקרט                     169 
קוט דה רון • גיגאל                     175/44

קוט דה קסטיון • שאטו קאפ דה פוג'ר                     269 
דולצ'טו ד'אלבה מאנדורלו • אליו קוניו                     179 
ברברה ד'אלבה • פרונוטו                     165 
נביולו לאנגה • קורדרו די מונטזמולו             229

ברולו • ג'י.די. וייארה                     490 
רוסו די מונטפולצ'יאנו • קרפינטו                    165
איטס א גיים • ביבי גרץ                     179/48 
קיאנטי קלאסיקו רזרבה • אנטינורי                     210 
פאלאצו דלה טורה • אלגריני                210
 255 אוטין                       • נואר  פינו 
460 טדסקי                  • אמרונה 
אקסיה • אלפא אסטייט                      155
מנסיה פיזארס דה אוטרו • מרטין קודאס                     152

קמינס דל פריורט • אלוורו פלסיוס                     195 
ריוחה רזרבה • מארקס דה מורייטה                     225 
מלבק מנדוזה • אשוואל פרר                     225 

אדומים ישראל
אדום • חרוצים                                    138/38
אדום • כרם שבו                                    185
אדום • להט                                         229
קברנה רזרב "כרם לבנון" • רקנאטי                        175
הרי יהודה אדום • צרעה                         195
פטיט סירה • רקנאטי                                189/52

קברנה פרנק • ויתקין                               195 
פטיט קסטל • קסטל                                       229
הראל קברנה סוביניון • קלו דה גת                229
הראל סירה • קלו דה גת                            210

רזרב קברנה • פלם                              245/64 
קלאסיקו • פלם                                      195
רזרב מרלו • פלם                                    265
275 שורש אדום • צרעה   
פטיט קסטל 2013 • קסטל                                       295

גרנד וין 2014 • קסטל                                     490 
קברנה סוביניון 2014 • מרגלית                                  345 
איילון 2014 • קלו דה גת                                 295 

חצאי בקבוק
לבן

סוביניון בלאן • מאד האוס                           85
גוורצטרמינר • פפאפנהיים                           89
סנסר • שאטו פונטיין אודון                           119

אדום
וילה אנטינורי • אנטינורי                          110
טריו • פלטר                                        119

מבעבע
פרוסקו אקסטרה דריי • מסקיו די קבליירי        110/38 
קרמו דה לואר • שאטו דה מונגרה                 148/42  
סומור רוזה • שאטו דה מונגרה                     158 
ברוט רזרב • טאיטינג'ה                            290  

רוזה
רוזה • לה בל אנג'ל                                   119
רוזה • חרוצים                                      142
רוזה • פלדשטיין                                   185

  195 פלם                        • רוזה 
סטודיו • שאטו מיראבל                   175/46
קוט דה פרובאנס • שאטו מיראבל                   290

לבנים מהעולם
סוביניון-קולומבאר • דומיין דה מנאר              119

סומור • דומיין לנגלואה שאטו                 155 
 189 ברדיף                  מארק   • ווברה 
165 אליגוטה • לה שאבליזיין        
שאבלי • דומיין רולאן לאואנטורה         225/56
שאבלי פרמייה קרו • דומיין דה מאלאנד         295
פואי פומה יאנג ויין • הנרי בורג'ואה     215
285 סנסר • דומיין וושרון     
סואבה • טמליני                                    146
לאנגה ארנייז • קורדרו די מונטזמולו            175
בראמיטו • קסטלו דלה סאלה                                    195
פטיט ארווין • אוטין                                   229     
ריזלינג • מרקוס מוליטור                                    179
גוורצטרמינר • וואכטנבורג וינצר                  148/42 
אלבריניו • מרטין קודאס                              155                   
מוסקפילרו • סמלי אסטייט                         158/44  
סוביניון בלאן • אלפא אסטייט                     189   
סנטוריני אסירטיקו • אסטייט ארגירוס                         210 

לבנים ישראל
בלאן דה נואר • שורק                     138 
158/46 לה וי • קסטל        

סוביניון בלאן • ספרה                     195 
 189 פלם             • שרדונה   - בלאן  סוביניון 
265 קמיליה • פלם   
הרי יהודה לבן • צרעה                         210
165 שנין בלאן - אסופה • דלתון   
210 שנין בלאן • אחת   
220 ריזלינג • ספרה   
169 גוורצטרמינר • פלטר   
185 דבוקי • פלדשטיין   
229 לבן • להט   
285 ווייט סיגניצ'ר • ספרה   
290 שרדונה • קלו דה גת   
310 שורש לבן • צרעה   



אלכוהול • 2021                                                                                            

ג'ין

קוניאק

ג'ין 16                          38 
 38 היימנס       
  42 רוקו                
  46 הנדריקס             
טאנקרי                     40   
טאנקרי 10                      46

טאנקרי מאלאקה               46 
בומביי ספייר               48
48 סיטדל               

56 VSOP רמי מרטן
115 XO רמי מרטן
פייר פראן רזרב             85  
פייר פראן סלקשן דה אנחס     110   
85 VSOP מרטל
115 מרטל קורדון בלו
62 VSOP הנסי
189 XO הנסי
125 LOT 90 XO טסרון
185 LOT 76 XO טסרון

טקילה
 40 סילבר        מילאגרו 
מילאגרו סילבר בארל         58  
מילאגרו רפוסאדו                42  
70 אנייחו            מילאגרו 
דון חוליו בלאנקו             54

דון חוליו רפוסאדו             62  
דון חוליו אנייחו             72 
44 בלאנקו              קה 
58 אנייחו              קה 

מזקל מונטלובוס            48  

רום
אנגוסטורה 7                    38 
אנגוסטורה 1919               50  
סיילור ג'רי ספייס             40  
46 אננס            פלנטיישן 
פלנטיישן גראנד רזרב             40  
69             20 פלנטיישן 
46 XO מאונט גיי
85 מאונט גיי 1703
52             23 זאקאפה 

  98 XO זאקאפה

קוקטיילים
נגרוני • ג'ין, קמפרי, וורמוט אדום, תפוז                48
ג'זמין • ג'ין, קמפרי, פסיפלורה, לימון                      48
אפרול שפריץ • אפרול, פרוסקו, פלח תפוז                38
טום קולינס • ג'ין, לימון, אנגוסטורה ביטרס           48

מרגריטה קלאסית • טקילה, קוונטרו, לימון          48
קוסמופוליטן • וודקה ציטרון, קוונטרו, חמוציות     48
דארק נ' סטורמי • רום כהה, ג'ינגר ביר, תפוז       52
אולד פאשנד • ברבן, אנגוסטורה, קליפת תפוז       52

וודקהבירות

בורבון

וויסקי
בקס )275 מ"ל(                                    24
בלו מון                                             28
אסטרייה דאם                                           24
מלכה 12                                           26
28                                     IPA ברודוג

קטל וואן                                            42
קטל וואן ציטרון                                   42
בלוודיר                                         48

ג'ים בים שחור                                        38
ג'ים בים ריי                                        36
ווילד טרקי 81                                       40
וודפורד רזרב                                           54
מייקר'ס מארק                                      44
נוב קריק                                     58

ריצ'מונד 1792                                 56 
אלייז'ה קרייג                                  46
ג'ק דניאלס                                  48
ג'נטלמן ג'ק                                  56

פלטר סינגל מאלט                  58
מילק & האני סינגל מאלט          98
ניקה בלנדד                             52
ניקה באררל                                           78
ניקה מאלט טהור          82
היביקי                                     89
יאמאזאקי 12                  198
קאוואלאן סינגל מאלט           78
קאוואלאן פורט פיניש           78
מאנקי שולדר                   42 
הייזלווד 12                44  
  68              18 הייזלווד 

גלנפידיך 12                  48   
גלנפידיך 15                  66
גלנפידיך 18                  90
בלוויני 12                  58
בלוויני 14                  78
בלוויני 17                  110
בלוויני 21                  188
מקאלן 12                  78
מקאלן 18                  210
אוכנטושן 12                  54
אוכנטושן טרי-ווד                  68
טליסקר 10                  76
טומאטין 14                  62
לאפרויג 10                  64
ארדבג 10                  72
לאגוולין 16                  96
ג'וני ווקר שחור                  54

אפרטיף, דז'סטיף 
36 לילה בלאן/רוזה/רוז'
34 אנטיקה פורמולה

  36 קמפרי             
אמרטו                           36   
42 דרמבוי
42 שרטרז ירוק
42 פרנה ברנקה
38 קלבדוס


