
חמוצים תוצרת עצמית

W I N E

34/132  ................................ קווה אקסטרה סקו 
פאוסטינו,n.v )פנדס , ספרד(

199  .................................... בלאנ דה בלאן ברוט 
ירדן, רמת הגולן, )2009 ( רמת הגולן, ישראל.

298  ........................... שמפנייה ברוט טרדיסיון 
גאסטון שיקה,פרימייר קרו,n.v)שמפיינ,צרפת(

שמפנייה ברוט אימפריאל .......................... 462
מואט ושנדו,n.v)שמפיינ,צרפת(

שמפנייה דום פרינון .................................. 1309
ברוט, 2004 )שמפיינ,צרפת(

39/152  ...................................... שרדונה, ברבדו 
כרמי יוסף, 2016

164  ................................... סוביניון בלאן-סמיון 
מטר, 2016

בלנד 3 .....................................................  38/148
רקנאטי, 2016

169 ........................................................... שאנסון 
קלו דה גת, 2016

187 ............................................... הרי יהודה לבן 
צרעה, 2016

198 .......................... שרדונה, גאראז׳ דו פאפה 
לוינסון, 2016

179 .......................................................... פלם לבן 
2016

107  ...................................... בלאן זה בלאן ברוט
פלטר, n.v , רמת הגולן, ישראל )375 מ"ל(

119  ............................................................. שאבלי
דומיין דה מאלאנד, 2015, בורגון, צרפת )375 מ"ל(

ריזלינג..............................................................  87
טרימבאך,2013,אלזס ,צרפת )375 מ"ל(

169 ............................................................. סאנסר
שאטו פונטיין-אודון, 2015 לואר, צרפת )375 מ"ל(

189  ........................................................ פינו נואר
לואי ג'אדו, 2014 )בורגון, צרפת( 

הו מאדוק........................................................  178
שאטו בארייר, 2013 )בורדו, צרפת(

39/152  ..................................... קוט דו רון רזרב 
פרין, 2014 )עמק הרון, צרפת(

287 ........................................ שטונאף-דה-פאפ
פרנ ואהז'אנטה,2014 )עמק הרון, צרפת(

176  ............................................................. סאנסר
גי סאגה, 2015 )לואר, צרפת( 

49/198 ...................................................... שאבלי
פיורי, 2015  )בורגון, צרפת(

187  ..................................................... פואי פומה 
הנרי בורזוואה, 2015 )לואר, צרפת(

35/136 ............................................ גוורצטרמינר
פיליפ דרשלר, 2015 )אלזס, צרפת(

רוזה, ויניה דה ניקול..............................  34/128
פול מאס, 2015 )לנגדוק, צרפת(

פינו גריג׳יו, לה רוסה ............................  38/148
טומאסי, 2015 )ונטו, איטליה(

167 ..................... ריזלינג,דיידסהיימר קיסלברג
ברסמן-יורדן,2011 )פפאלץ, גרמניה(
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חמוצים תוצרת עצמית

33/128  ........ מונטפולצ׳יאנו ד׳אברוצו, פאליו
צ'יטרה, 2014 )אברוצו, איטליה(

298 .................................. ברונלו די מונטלצ׳ינו,
פטוריה די ברבי,2011 )טוסקנה,איטליה(

324  ........................ אמרונה דלה ואלפוליצ'לה 
סרטורי, 2011 )ונטו, איטליה(

179 ..................... רפאל,ואלפוליצ'לה קלאסיקו
טומאסי, 2014 )ונטו, איטליה(

ברולו...............................................................  412
ברוביה, 2012 )פיימונטה, איטליה(

378  ........................................................ ברברסקו
פרודוטורי דל ברברסקו,2013 )פיימונטה, איטליה(

32/124  ......................................... ויניה קולאדה 
מרקז דה ריסקל, 2014 )ריוחה, ספרד(

143 .................................................... סולאר וויחו
קריאנזה, 2014  )ריוחה, ספרד(

מוגה .........................................................  45/176
רזרבה, 2013  )ריוחה, ספרד(

ויניה ארדנזה, רזרבה ..................................  229
לה ריוחה אלטה, 2007 )ריוחה, ספרד(

42/164  ............................................ פטיט, סירה 
רקנאטי, 2014 

עלמה, כרימזון .............................................  159
דלתון, 2013 

182  .............................. קברנה סוביניון, ברבדו 
כרמי יוסף, 2014

35/134  ................................... מונטיפיורי אדום 
2016

229  ........................................................... C.S.M
מיה לוצ'ה, 2015 

234  .................................. קברנה סוביניון, ירדן 
רמת הגולן, 2013

327  .......................................................... אניגמה 
מרגלית, 2014

44/182  ........................................... מרלו, הראל 
קלו-דה-גת, 2014 

169 ...................................................... הרי יהודה 
צרעה, 2015

349  .......................................................... גרנד וין 
קסטל, 2014 

112 ....................................... דומיין נטופה אדום 
2014

49/192  .............................................. סירה, ירדן 
רמת הגולן, 2013

212  .......................... קברנה פרנק,טי סלקשיין 
פלטר, 2014

קוט דו רון, בלרוש .........................................  87
שפוטייה, 2014, עמק הרון, צרפת )375 מ"ל(

ואלפוליצ'לה קלאסיקו .................................  94
סזארי, 2015, ונטו, איטליה )375 מ"ל(

199  ....................................... ברולו, טורטוניאנו 
קיארלו, 2012, פיימונטה, איטליה )375 מ"ל(

107 .................................... ויניה אלברדי רזרבה 
לה ריוחה אלטה, 2010, ריוחה, ספרד  )375 מ"ל(

R E D  /  S M A L L  B O T T E L S

V I N O I R

I S R A E L

יין הבית של קבוצת נואר, 
פרוייקט משותף עם יקב פלטר

וינואר רוזה
2016, רמת הגולן, ישראל )500 מ"ל(

98

וינואר לבן
2016, רמון, ישראל )500 מ"ל(

104

וינואר אדום
2015, רמת הגולן, ישראל )500 מ"ל(

112



חמוצים תוצרת עצמית

43  .................................................................... נגרוני 
ג'ין, קמפרי וורמוט אדום בחושים בקרח 

עם קליפות הדרים

מרטיני...................................................................  42
וודקה/ג'ין, מרקטיני אקסטרה דריי

43  ....................................................... קוסמופוליטן 
וודקה סיטרון, ליקר תפוזים ומיץ חמוציות

עם קליפת לימון 

46  ......................................................... פינה קולדה 
רום לבן ושחור, מיץ אננס, מחית קוקוס, מיץ לימון

41  ................................................   Moscow Mule
וודקה, מיץ לימון, גינגר סירופ, סגירה של גינגר בייר

44  ..........................................................  French 75
ג'ין, מיץ לימון, מי סוכר, קווה

אולד פאשנד  .......................................................  46
בורבון מתובל בסוכר ואנגוסטורהביטרס עם קליפת תפוז

41  ................................................................ בייז נייז  
ג'ין, מיץ לימון, סירופ דבש

26  ................................................................ סנגרייה 
תפוחים טריים מבושלים ביין לבן ותבלינים,

מוגשים עם קאווה צוננת

43  ...................................................... קוקטייל סוג'ו 
 סוג'ו, וואסבי, מחית מנגו, מיץ לימון וחלבון.

סגירה בבירה הייניקן 

פורג'ד אין פליימס ..............................................  49
,VS ברבן )וויסקי(, רום זקאפה 23, קוניאק 

אנגסטורה ביטרס

41  ....................................................................... ערק 
עלי נענע כתושים, ערק, מחית פסיפלורה ומיץ לימון

43  .................................................. היי רולר מרטיני 
וודקה וניל וקינמון, מחית פסיפלורה, 

מיץ לימון, סגירה בקווה

42  ........................................................... מייטי מלון 
רום, מידורי )ליקר מלון(, מונין אבטיח, 

מיץ לימון, סגירה בסודה

39 .................................................. קריביאן פאנטסי 
וודקה וניל, וודקה לימון, מחית קינמון ביתית, 

מיץ לימון, מיץ אננס

C O C K T A I L S

B E E R

D R A F TB O T T L E D

C L A S S I C  C O C K T A I L S

גולדסטאר
26

הייניקן
26

פאולנר
26

26  ................................................... אלכסנדר בלייזר

אלכסנדר גרין........................................................  26

39  ...................................................................... דובל 
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A L C O H O L

אפרטיפים
34...................... אפרול 
קמפרי...................... 34
28  .......... ביאנקו  מרטיני 
מרטיני רוסו ............... 28
מרטיני דריי................ 28
פונט א-מס.................29

דג׳סטיפים
גראפה באסאנו 24 קראט,

פולי .........................44
גראפה די אמרונה אורו,

פרנצ'סקיני................. 47
פולי ארומטיקה ............ 57
פולי קליאופטרה ........... 76
39 ............ BV פורט דאו'ז
סמבוקה.................... 29
פרנט ברנקה................  47
אוורנה ..................... 57

שרטרז ירוק ................ 76 
ייגרמייסטר.................47

ליקרים
מידורי ..................... 36

גרנד מרנייה 
53 רוז'.............  קורדון 
קלואה ..................... 38
43  ....... קומפורט  סאוטרן 
דרמבוי .....................48
בייליס...................... 38
בנדיקטין..................  44
שמבורד .....................51

קוואנטרו  ................... 48 
33......................... פיג׳ 
אמרטו דיסרונו............. 37
בחרובקה..................  28
לימונצ'לו .................. 29

פטרונ xo קפה ........... 58 
37.................. אפל  באד 

אניס
32 ................ ערק עלית 
29  ....................  12 אוזו 
37  ...................... פרנו 
ריקארד .................... 37
פסטיס 51 ................. 37

וויסקי אירי
בושמילס .................. 34
בלק בוש ...................48
34 דיו...............  טולמור 
ג'ימסון .....................  34

בלנדד סקוטש
דיואר'ס .................... 32
בלנטיין 12 ................ 49
גרנט׳ס ..................... 29
51  ................  12 גרנט׳ס 
34....................... J&B
שיבס ריגל ................ 56
ג'וני ווקר אדום ...........  34
שחור............53 ווקר  ג'וני 

ג'וני ווקר זהב ............ 92 

סינגל מאלט
היילנד פארק 12 .......... 65
בלווני 12 ................... 67
רויאל לוכנאגר 12 ......... 74
גלנמוראנג'י 10 ............72
גלנליבט 12  ................ 53
גלנליבט 15 . ................58
56...............  12 גלנפידיך 
גלנפידיך 15  ................73
גלנפידיך 18  ................79
מקאלן 12 .................. 82
מקאלן 15 .................. 98
65...............  10 לאפרויג 
ארדבג 10   ................92
72............  12 אילה  קאול 
אייל אוף ג'ורה 10 ........ 69
טליסקר 10 ................ 74
לגבולין 16 ................ 86
סקאפה 16 ................ 88

וודקה
סמירנוף אדום.............34
סטוליצ'נייה................ 32
סטוליצ'נייה גולד ........ 38
אבסולוט.................... 32
קטל וואן/ סיטרון......... 39
סטוליצ'נייה עילית........64
גריי גוס..................... 52
ואן גוך בטעמים............51

ג׳ין
גורדונס ....................34
טנקרי....................... 36
בומביי ספייר .............. 39
הנדריקס ................... 46

רום
נגריטה ..................... 37
בקרדי....................... 38
אוקהארט......... 42 בקרדי 
קפטן מורגן כהה.......... 39
ספייסד......43 מורגן  קפטן 
49 ............... ג'רי  סיילור 
זקאפה 23 ................  54

טקילה
קוארבו גולד............... 37
דון חוליו סילבר........... 49
סאוזה הורניטו............. 69
1800 אנייחו .............. 79
פטרון אנייחו ..............82

בורבון טנסי
ג׳ים בים 4 .................34
וויילד טרקי ............... 54
62  ............ רזרב  וודפורד 
ג'ק דניאלס ............... 48
ג'נטלמן ג'ק................ 59

קוניאק
56...................  S הנסי
87 ..........   V.S.O.P. הנסי
164  .................. הנסי ס.
52................  S רמי מרטן
78 ........ V.S.O.P רמי מרטן
רמי מרטן ס. ............... 159
54 .................. S קורבזיה
81 ........  V.S.O.P קורבזיה

ברנדי / קלבאדוס / 
ארמניאק

ברנדי מרקיז דה מיסה... 36
קלבאדוס שאטו דו בריול

58 ..................  V.S.O.P
ארמניאק סאן ויואן 

67 ..................  V.S.O.P


