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יר  טנג'

אל חימדור בלנקו, סירופ סומק וליים

אגאדיר    

מי זאהר, בקרדי ותמציות הדרים

פאס 

ג'ק דניאלס, תפוזים, סירופ שאטה ופפריקה מעושנת

מרקש

בומביי, ורמוט ורכז רימונים

קזבלנקה

בומביי, כוסברה, ג'ינג'ר וסאוור

רבאט   

ג'ק דניאלס, קינמון, לימון ואנגוסטורה

ת ו ר י ב

32חבית הוגרדן )330 מ"ל(  

טובורג  26בקבוק

קורונה  28

ווינשטפן  32

סנט פויילן גרנד קרו  36

36 מלכה אדמונית  

ם י ל ק ת  ו א ק ש מ

נביעות  )500/750 מ"ל(  12/24

פררלה  )330/750 מ"ל(  15/28

אקווה פנה  )750 מ"ל(  28

סן פלגרינו  )250/750 מ"ל(  12/28

קולה, ספרייט, סודה, זירו, מי טוניק, דיאט  14

תפוזים, אשכוליות, לימונדה  14

ה מ ח ה  י י ת ש

12 אמריקנו, שחור, מים עם נענע  

11 אספרסו קצר/ארוך, מקיאטו קצר/ארוך  

13 אספרסו כפול, מקיאטו כפול, תה, קפה קר  

12/14 הפוך  



ת ו ס ו כ

ה ז ו ר ו ע  ב ע ב מ

בלאן דה בלאן, ירדן, יקב רמת הגולן, ישראל 2010  48מבעבע

קונדה ואלדמר, ריוחה, ספרד  32רוזה

גרי דה מרסלאן, רקאנטי, ישראל  46

ן ב ל

סוביניון בלאן, ירדן, יקב רמת הגולן  38

38 לוגאנה, זנאטו, ונטו, איטליה  

וייסבורגונדר, ד"ר ברוקלין וולף, פפאלץ, גרמניה  44

אלבריניו, לאגאר דה סרברה , רייאס ביישאס, ספרד  48

ריזלינג גראנד קרו, קליפפל, אלזס, צרפת  52

שבלי, דומיין אלברט בישו, בורגון, צרפת  52

ם ו ד א

קאזהמאטה, ביבי גראץ, טוסקנה, איטליה  38

רזרבה, פינקה דל מרקזאדו, ריוחה, ספרד  39

40 ואלפוליצ'לה קלאסיקו, זנאטו, ונטו, איטליה  

קראשטו סופריור, קינטה דו קראשטו, עמק הדואורו, פורטוגל  46

52 אספרו, טוליפ, ישראל  

54 קברנה פרנק, ויתקין, ישראל  

) ל " מ  3 7 5 ( ק   ו ב ק ב י  א צ ח

ה ז ו ר ו ע  ב ע ב מ

250מבעבע לה קווה, לורן פריה, שמפיין, צרפת  

150רוזה רוזה, מיראבל, פרובנס, צרפת  

ן ב ל

110צרפת סנסר, פסקל ג'וליבה, עמק הלואר  

פואי פוויסה טט דה קרו, שאטו פויסה, בורגון  146

ם ו ד א

טורצ'יקודה, טורמרסקה, פוליה, איטליה  120

ריוחה רזרבה, מרקז דה ריסקאל, ריוחה, ספרד  146

אמרונה, זנאטו, ונטו, איטליה  250



ה ז ו ר ו ם  י ע ב ע ב מ

קרמו דה לימוז'  רוזה, פול מאס, לנגדוק-רוסיון, צרפת  150מבעבע

בלאן דה בלאן, ירדן, יקב רמת הגולן, ישראל 2010  234   

390 לה קווה, לורן פריה, שמפיין, צרפת  

560 ספיישל קווה, בולינג'ר, שמפיין, צרפת  

740 רוזה, לורן פריה, שמפיין, צרפת  

126רוזה רוזה, קונדה ואלדמר, ריוחה, ספרד  

180 גרי דה מרסלאן, רקאנטי, ישראל  

190 M, פרובנס, צרפת   מינוטי 

ן ב ל

150ישראל סוביניון בלאן, ירדן, יקב רמת הגולן 

וויט טויפ, טוליפ  155

שרדונה כרם מנרה, רזרב, רקאנטי, ישראל  190

196 נט סובניון בלאן, טוליפ  

240 גרנאש בלאן, ויתקין  

260 ריזלינג, ספרה  

270 ספיישל רזרב, רקאנטי  

280 C , דומיין דו קסטל   שרדונה 

וייט סיגנצ'ר, ספרה  310

רוסאן, פלדשטיין  380

ווברה, מארק ברדיף, עמק הלואר  190צרפת

190 סילבאנר, דומיין ויינבאך, אלזס  

190 פואי פומה, פסקל ג'וליבה, עמק הלואר  

200 ריזלינג גראנד קרו, קליפפל, אלזס  

שבלי, דומיין אלברט בישו, בורגון  202

264 שבלי קוט דה לשט פרמייה קרו, דומיין פוריי, בורגון  

ריזלינג גפנים בוגרות, טרימבאך, אלזס  295

390 סנסר לה רומיין, דומיין ושרון, עמק הלואר  

438 מרסו, דומיין וינסון בוזרו, בורגון  

148איטליה לוגאנה, זנאטו, ונטו 

176 יו, לה טונלה, פריולי   פינו גריג'

172גרמניה וייסבורגונדר, ד"ר בורקלין וולף, פפאלץ  

190ספרד ביישאס   אלבריניו, לאגאר דה סרברה, רייאס

162  יוון מוסקופילרו, טרופיס, פלופונסוס  

244 אסרטיקו, ארגירוס, סנטוריני  

180ניו זילנד סוביניון בלאן, מטואה, מרלבורו  



ם ו ד א

180ישראל קריניאן , יזרעאל  

200 אספרו, טוליפ  

210 קרינאין, ויתקין  

210 קברנה פרנק, ויתקין  

220 קברנה פרנק - קריניאן, פלדשטיין  

        250 מלבק, ירדן, יקב רמת הגולן  

290   2012 סירה, ירדן, יקב רמת הגולן 

300 בלאק טוליפ, טוליפ  

340 שורש, צרעה  

450  2010 קברנה סובניון, ירדן, יקב רמת הגולן 

510 , ויתקין   שורשים ד'

סירה, סיקרא, קלו דה גת  530

קוט דו רון, דומיין ברוסה, עמק הרון  152צרפת

 320 סנט גוזף, גיגל, עמק הרון  

354 מרקורי פרמיה קרו קלו דה מיגלאנד, דומיין פייבליי, בורגון  

150 איטליה קאזהמאטה, ביבי גראץ, טוסקנה  

155 ואלפוליצ'לה קלאסיקו, זנאטו, ונטו  

240 נביולו לנגה, מונטזמולו, פיאומנטה  

360 קונט הוגו, אנטינורי, טוסקנה  

420 ברברסקו, פרודוטורי דל ברברסקו, פיאמונטה  

רזרבה, פינקה דל מרקסאדו, ריוחה  155ספרד

                                420 1994, פאוסטינו, ריוחה   גראן רזרבה 

180פורטוגל קראשטו סופריור, קינטא דו קראשטו, עמק הדואורו  

1.5 ל'( מגנום )

מבעבע

790 לה קווה, לורן פריה, שמפיין, צרפת  

לבן צרפתי

464 סנסר, שאטו פאונטן אודון, עמק הלואר  

שבלי וו דה ויי פרמיה קרו, דומיין דה מאלאנד, בורגון  546

אדום ישראלי

450 קברנה פרנק, ויתקין, מישור החוף  

534 קריניאן, רקאנטי, מישור החוף  


