קוקטיילים
50 Tropical Ni-Shi
רום לבן ,רוזטה ,מיץ אננס ,קרם קוקוס ,פסיפלורה וליים
52 Fuji Flower
סאקה ניגורי “השלג המושלם” ,קאווה ,אפרול ,אבטיח ,ליים בניחוח תה ירוק
52 Thai Martini
ג׳ין ,מיץ לימון ,ליקר סן ז׳רמן ,סירופ קנה סוכר ,מלפפון ובזיליקום
52 Lychee Drop
וודקה היביסקוס ,ג׳ין ,ורמונט ,ליצ׳י ,תות ולימון
52 Campassion
ג׳ין ,קמפרי ,פסיפלורה ,קוביות תפוז ומיץ לימון
50 Mandarin Moment
סאקה יוזו ,וודקה ,מנדרינות יוזו ,פאמפל רובי ,ג׳ינג׳ר ביר וליים
52 Smoky Pineapple Margarita
טקילה מושרית עם אננס ,טריפל סק ,אגבה ,לימון וכתר מלח קיג׳ין
54 Japanese Mule
וויסקי יפני ,סירופ יסמין ,ג’ינג’ר ביר וליים
יין
יינות מבעבעים
בסטהיים קרמו ד׳אלזס ברוט פרימיום ,צרפת 152 / 40
יינות לבנים
פורטה  6לבן ,יבש ,ליסבואה ,פורטוגל 144/38
גוורצטרמינר ,חצי יבש ,וובר ריב ,גרמניה 168/44
סוביניון בלאן ,יבש ,לה שאטו ,טוריין ,צרפת 168/44
דבוקי ,קדומים ,יבש ,סגל ,ישראל 176/46
לה וי ,קסטל ,הרי יהודה ,ישראל 184/48
סנסר רולאן טיסייה ,יבש ,עמק הלואר ,צרפת 234
שאבלי ,יבש ,ווילאם פאבר ,בורגון ,צרפת 228/59
רוזה
פורטה  6רוזה ,יבש ,ליסבואה ,פורטוגל 152/40
סטודיו ,יבש ,מירבאל ,פרובנס ,צרפת 184/48
יינות אדומים
ריוחה ,אלטוס איבריקוס קיראנזה ,ספרד 168/44
שיראז קברנה סוביניון ,פנפולדס קונונגה היל ,אוסטרליה 176/46
קוט דה רון אדום ,גיגל ,עמק הרון ,צרפת 184/48
מרלו ,סטרלינג ,עמק נאפה ,קליפורניה 200/52
פינו נואר ,מולארד ,בורגון ,צרפת 210
 , 2Tירדן ,רמת הגולן ,ישראל 216/56
פטיט  ,UFקברנה סוביניון ,סגל ,ישראל 224/58

אלכוהול יפני
יוזו סאקה ליקר לימונים יפני 60 ,מ״ל 34
יין שזיפים ,בני קיקוסוי  60מ״ל 36
כוס סאקה קר ,דיוואטסורו מרלין כחול ,ג׳ונמאי דאיגינג׳ו 120 ,מ״ל 44
סאקה פרימיום שוקון ג’ונמאי גינג’ו 180 ,מ״ל 52
סאקה ניגורי (לא מסונן) השלג המושלם 300 ,מ״ל 72
סאקה פרימיום קיקוסוי ג’ונמאי גינג’ו 300 ,מ״ל 84

בירה בבקבוק
קראביס  -ג’ינג’ר ביר 26
גולדסטאר 28
הייניקן 30
קירין  -יפנית פרימיום 34
פאולנר 32
מלכה הינדי 38

שתיה קלה
קולה 14
קולה זירו 14
 7אפ 14
דיאט  7אפ 14
פרייה 14
מים מינרלים 13
מים מינרלים ״אקווה פנה״  750מ״ל 25
סן פלגרינו קטן 14
סן פלגרינו גדול 28
מי טוניק 14
ג’ינג’ר איל 14
ג’ינג’ר ביר 14
ביטר למון 14
לימונדה 14
תפוזים 14
תפוחים 14
אשכולית אדומה 14
חמוציות 15
תה ירוק קר ״אריזונה״ 16
תה אפרסק קר ״אריזונה״ 16

אפרטיף

ויסקי בלנדד

מרטיני ביאנקו 40

ג׳יימסון 42

מרטיני אקסטרא דריי 40

שיבאס 52 12

מרטיני רוסו 40

ג׳ק דניאלס 44

אפרול 44

פור רוזס סמול באץ׳ 58

קמפרי 44

ג׳נטלמן ג׳ק 58

מרטיני ביטר 46

קוניאק

רום

 VSקורוויזיה 66

הוואנה קלאב  3שנים 40

 VSOPרמי מרטין 78

הוואנה קלאב  7שנים 44

 XOרמי מרטין 134

וודקה

ליקר

אבסולוט 38

שמבורד 34

בלוגה נובל 52

מידורי 36

ואן גוך בטעמים 56

סן ז׳רמן 38

ג׳ין
ביפיטר 46

אמרטו דיסרונו 38
פידג׳ 46

ביפיטר 48 24

אניס

ביפיטר פינק 48

עראק 34

הנדריקס 50

אוזו מיני 36

מאנקי 60 47

סמבוקה מולינרי 38

״יוזו״ ג’ין יפני 72

פסטיס 40

טקילה

דז׳סטיף

אולמקה בלאנקו 40

בוחורובקה 42

אביון סילבר 42

ייגר מייסטר 42

אביון אנייחו 50

פרנה בראנקה 44

וויסקי יפני

שרטרז ירוק 54

קינורה 58

ג ר א פ הֿ

היביקי 64

ווילה סנדיי פרסקו 46

ויסקי סינגל

טמנוהיקארי  -גראפה יפנית 62

גלנליווט 54 12
גלנליווט 60 15
לפרוייג 62
בלוויני 64 12
אברלור 64 14
גלנלוויט 70 18

