 יין אדום -קינזמרולי גאורגי ,חצי מתוק₪ 39/138...............................
ספרבי גאורגי ,יבש₪ 39/138................................................
ויואנקו ריוחה ספרדי ,יבש₪ 40/144...................................
ממורו בלנד איטלקי ,יבש₪ 42/148.....................................
עמק האלה קברנה סובניון ישראלי ,יבש₪ 44/160...........
חוונצ'קארה בכד גאורגי ,חצי יבש₪ 179.............................
שאטו מוחראני ספרבי גאורגי ,יבש₪ 195...........................

 קוקטיילים -מוחיטו גאורגי ₪44 -
צ'ה צ'ה ,רום ,מי ורדים,
סאוור נענע ולימון
טבילסי ביפו ₪44 -

וודקה רוסקי סטנדרט ,ליקר שקדים,
ג'ינג'ר ביר ,סאוור ,נענע ולימון

 יין לבן -אלאזני גאורגי ,חצי מתוק₪ 39/138....................................
גוורצטרמינר בלו פיש גרמני ,חצי יבש₪ 39/138...............
פינו גריג'יו בלו פיש גרמני ,חצי יבש₪ 138........................
שרדונה עמק האלה ישראלי ,יבש₪ 44/160.......................
פציני ממורו רוזה איטלקי ,יבש₪ 44/160..........................
שאבלי גוטרון צרפתי ,יבש₪ 195..........................................

 -מבעבעים -

ג׳ין ,סירופ אפרסק ,קרמל,
חליטת תה בזיליקום סגול

למברוסקו רוזה₪ 31/120.......................................................
קאווה גוטה דה מרוויה ₪ 31/120........................................
שמפנייה מואט אנד שנדון (₪ 149..............................)200
שמפנייה מואט אנד שנדון (₪ 440..............................)750

דיסקו וויסקי ₪44 -

 -אלכוהול בבקבוקים -

טשה אייס טי ₪44 -

ג'ים בים עם פטל ,למון גראס,
שמיר טרי וסודה
ביטר זו ₪44 -

זוברובקה ,ריבת תפוחי עץ גמדיים,
ליקר אשכוליות ולימון
רוזטה לאב ₪44 -

ערק קאווער ירוק עם
סירופ שקדים ,לימון ותפוחים
קומפוט שובב ₪39 -

וודקה רוסקי סטנדרט /צ׳ה צ׳ה
בשילוב קומפוט בטעמי דובדבן/תות/משמש

צ'ה צ'ה הבית₪ 250...............................................................
צ'ה צ'ה שאטו מוחראני₪ 480..............................................
רוסקי סטנדרט (₪ 300...................................................)700
רוסקי סטנדרט פלטיניום (₪ 380.................................)700
וודקה בלוודיר (₪ 460....................................................)700
ערק קאווער ירוק ₪ 300....................................)750( 45%
ג'יימסון (ליטר)₪ 440.............................................................
טקילה פטרון סילבר (₪ 480.........................................)750
וויסקי ג'וני ווקר שחור (₪ 480..............................................)700

 -טקילה -

 -ליקרים -

פטרון סילבר ₪ 28/45.........................
פטרון רפוסדו₪ 38/65........................
פטרון אנייחו₪ 48/79.........................

סאוטרן קומפורט₪ 21/39.................
פידג'₪ 20/38.......................................
בד אפל'₪ 20/38.................................
דרמבוי₪ 24/42....................................

 אניס - בירות מהחבית -עלמה₪ 59/33/26...............................
בקס₪ 66/35/28.................................
ארדינגר₪ 72/39/31...........................

 בירה בבקבוק -נטחטרי ( 500גאורגיה)₪ 36.............
מרדסו ( 10%בלגיה)₪ 38..................

 צ'ה צ'ה -צ'ה צ'ה הבית₪ 21/40.......................
צ'ה צ'ה טעמים₪ 22/42....................
שאטו מוחראני₪ 30/55.....................

 -וודקה -

ערק קאווער ירוק₪ 19/34................
אוזו סן ריבל₪ 38/65..........................
סמבוקה₪ 22/42.................................

 אפרטיף/דגסטיף -גנצ'יה לבן/רוסו/דריי₪ 19/36...........
קמפרי₪ 20/38....................................
אפרול₪ 20/38.....................................
ייגרמייסטר₪ 20/39............................
לימונצ'לו₪ 20/39...............................
בחרובקה₪ 21/42................................

 וויסקי אמריקאי -ג'ים בים לבן ₪ 20/38.........................
ג'ק דניאלס₪ 26/48............................

 -וויסקי סקוטי -

רוסקי סטנדרט₪ 20/38......................
רוסקי פלטינום₪ 22/42.....................
זוברובקה₪ 22/42...............................
בלוודיר₪ 30/55...................................

לוך לומונד רזרב₪ 24/46....................
שיבאס₪ 29/52...................................
ג'וני שחור₪ 29/52.............................

 -ג'ין -

 -וויסקי אירי -

גורדונס₪ 20/38...................................
ג'ין גאנפאודר₪ 25/47.......................
הנדריקס₪ 26/48................................

ג'ימסון₪ 22/42...................................
בושמילס₪ 22/42................................

 -רום -

 -וויסקי סינגל מאלט -

בקרדי₪ 20/38.....................................

לוך לומונד אוריג'ינל₪ 32/56................
גלן מורנג'י ₪ 34/62......................10
מקאלן ₪ 39/68..............................12
גלן פידיך ₪ 39/68.........................12

 קוניאק -גודה ₪ 25/46.................................VS
הנסי ₪ 25/46................................ VS
הנסי ₪ 36/68...........................VSOP
הנסי ₪ 130................................... XO

 משקאות קלים גאורגים -תה קר גרוזיני₪ 14/26.......................
גזוז נטחטרי בטעמי אגס /טרגון₪ 19.....
בורגומי סודה גאורגית₪ 18..............
קומפוט הבית
דובדבנים/תות/משמש₪ 14...............

 שתייה קלה -מוגזים₪ 14....................................................
מיצים טבעיים₪ 14...........................
סודה/מים מינרלים₪ 12/24...............

