אדומים

לבנים

קיאנטי לוג'יה דל סול איטליה 95......................... 2015

קולומביה קרסט גוורצטרמינר ארה"ב 110/35..... 2015

טומאסי פוג׳יו אל טופו רומפיקוליו איטליה 130... 2015

ריזלינג פפאפנהיים צרפת 120................... ......... 2016

סרו אניון ריוחה רזרבה ספרד 145........................ 2012

ריזלינג פפאפנהיים צרפת 73.............. 375 cc | 2013

ריפאסו ולפוליצל'ה איטליה 145........................... 2014

סנסר לה פונדנט צרפת 148................... ............. 2015

אלגריני פלצו דלה טורה איטליה 170................... 2013

שבלי רנייר צרפת 180................... ...................... 2015

גיגל קוט דה רון צרפת 160/48............................ 2013
ברולו פרונוטו איטליה 259................................... 2011
ג'בריי שמברטאן לה מרשה בורגון צרפת 285...... 2011
צ'ילאג במבינו בלנד ישראל 105.......................... 2016
כרם שבו אדום ישראל 150/38............................ 2014
פלם קלאסיקו ישראל 160................................... 2015

צ'ילאג סוביניון בלאן ישראל 135................... ....... 2015
כרם שבו שנין בלאן ישראל 139/39............. ........ 2015
קסטל לה-וי ישראל 138................... ................... 2016
שנסון לבן קלו דה גת ישראל 158................... ..... 2016
הרי יהודה יקב צרעה ישראל 180................... ...... 2016
סי בלאן דה קסטל ישראל 210................... ......... 2015
אמפורה רייטון ישראל 140/39............. ................ 2016

אמפורה רייטון ישראל 145/42............................. 2014
פטיט קסטל ישראל 180/48................................ 2015
יתיר "הר עמשא" ישראל 180............................... 2013
יראון הרי גליל ישראל 185................................... 2014
שורש יקב צרעה ישראל 190............................... 2015

רוזה
קסטל רוזה ישראל 128................... ..............................
מאליז דומיין דה קיארטרון צרפת 143................... .......

ירדן  T2רמת הגולן ישראל 170............................ 2014
יתיר יער ישראל 300............................................ 2013

מבעבעים

קסטל גרנד וין ישראל 350................................... 2013

רוזה מבעבע מרטיני איטליה 125................... ...............

מאקורה ישראל 320............................................ 2007

קרמאן דאלזאס בלאן דה בלאן צרפת 137...................

צ'ילאג ויוו קברנה סוביניון ישראל 115.................. 2013

למברוסקו אמיליה דולצ'ה רוזה איטליה 75...................

ויתקין פינו נואר ישראל 140................................. 2014

קאווה פריול ברוט ספרד 85/25............... .....................

פלם קברנה סוביניון רזרב ישראל 190................. 2015
קלו דה גת הראל מרלו ישראל 148...................... 2014

שמפניה

ירדן מרלו רמת הגולן ישראל 180......................... 2014

שמפניה בולינג'ר צרפת 375................... ......................

מרגלית קברנה סוביניון ישראל 300..................... 2013

שמפניה בולינג'ר צרפת רוזה 450................... ..............

יתכנו שינויים בשנות הבציר

קוקטיילים מהבר

בירות

ערק לימונים 30............................................................

פאולנר  /גרמניה 29......................................................

קמפרי ותפוזים סחוטים 35...........................................

אלכסנדר בלונד  /ישראל 26.........................................

קיר רויאל 28.................................................................

פרוני  /איטליה 21.........................................................

מימוזה 28.....................................................................

רדברגר  /גרמניה 21.....................................................

ג'ין & טוניק 45..............................................................

אסטרייה דאם  /ספרד ( 750מ״ל) 70............................

אפרול שפריץ 35..........................................................

אלכוהול
גראפה

אניס

ביאנקה אלכסנדר 28....................................................

ערק 25..................................................................... ....

פולי 40.........................................................................

פרנו פריז 33.................................................................

קוניאק  /ארמניאק
סיינט ויויאן ארמניאק 35...............................................

אוזו 33..................................................................... 12
מטקסה 33...................................................................

רמי מרטין 55................................................................

וודקה

רמי מרטין 95.......................................................... XO

סטולצ'ניה גולד 30........................................................

הנסי 95.................................................................. XO

קטאל וואן 36................................................................

מרטן קורדון בלו אקסטרא 95.......................................

ג'ין

ויסקי

טנקרי 35..................................................................... .

ג'יימסון 35.....................................................................

אפרטיף  /דג'סטיף  /רום

גראנט 35......................................................................

מרטיני רוסו  /ביאנקו  /אקסטרה דריי 25......................

בלנטיין 35.....................................................................

קמפרי 28.....................................................................

ג'וני ווקר רד לייבל 35....................................................

דרמבוי 33.....................................................................

ג'וני ווקר בלאק לייבל 42...............................................

קוואנטרו 33..................................................................

גלנפידיך  12שנים 45....................................................

קאלוואדוס 35................................................... V.S.O.P

שיבס ריגל  12שנים 48.................................................

זקאפה רום 55..............................................................

גלן אלגין סינגל מאלט 48..............................................
דה סינגל סטון מסטרארט 65.......................................
היבקי מסטר סלרט ,יפן 75............................................

