איטלקית כשרה למהדרין

תפריט אלכוהול
בירות חבית:

חצי/שליש

סטלה בירת לאגר עם מתכון שעובר מדור לדור₪ 28 /₪ 34 .........................................................
הוגרדן בלגית בירת חיטה בלגית בתיבול הדרי ,מרעננת ₪ 28 /₪ 34 .............................................
קארלסברג לומה בירת לאגר כשותית וארומתית לא מסוננת וזהובה ₪ 24 /₪ 29 ...........................
טובורג בירת לאגר דנית ענברית שכיף לשתות ₪ 24 /₪ 29 ..........................................................

בירות בקבוק ₪ 28 :ל 330-מ”ל
קורונה
בלאנק בירת חיטה צרפתית הדרית ,לא מסוננת עם מרירות מעודנת
דנסינג קאמל איב :קיצית קלילה ובהירה
דנסינג קאמל פטריוט :בעלת טעם פירותי עדין של תפוחים
בזלת לאגר טרייה בעלת סינון עדין וטעמים מאוזנים
מלכה בלונד אייל בלגי ,בעלת טעם הדרי
לאגר מקסיקנית בהירה

וודקה:

שוט /צ’ייסר

גרייגוס ₪ 30 /₪ 45 .................................................................................................................
סופר פרימיום מצרפת ,המיוצרת בחבל קוניאק ועוברת חמישה תהליכי סינון בדומה לקוניאק עצמו.

וואן גוך אסאי  /דאבל אספרסו  /מלון  /אננס ₪ 30 /₪ 45 ...............................................................
סופר פרימיום בטעמים ממכרים

סטולי גולד ₪ 21 /₪ 36 ..........................................................................................................
קצת קשה להרחיב על “פטנט סודי” ,המיוצר במזקקה הפועלת משנת .1901

רום:
בקרדי ₪ 18 /₪ 30 ..................................................................................................................
הרום הנמכר בעולם ,בעל טעם חלק ונקי כמו צבעו השקוף ,שייתן לך קפיצה לקובה של המאה ה.19

ג’ין:
גורדונס & טוניק ₪ 42..............................................................................................................
לקלאסיים שבינינו או לאלה שאוהבים את המרירות של הג’ין לצד מי טוניק מרעננים ,שמקפיצים את כל החווייה.

טקילה:

לאלה שרוצים לתת קפיצה לחלקות גידול האגווה שבחליסקו ,מקסיקו.

פטרון סילבר ₪ 23 /₪ 38 .......................................................................................................................
חוסה קווארבו גולד ₪ 21 /₪ 36 ..............................................................................................................

איטלקית כשרה למהדרין

וויסקי:

אין צורך להרחיב ,מי שמזמין יודע.

שוט /צ’ייסר

שיבאס ₪ 30 /₪ 45 ................................................................................................................................
ג’וני ווקר בלאק לייבל ₪ 19 /₪ 33 ............................................................................................................
ג'וני ווקר דאבל בלאק ₪ 35 /₪ 55 ...........................................................................................................
ג’יימסון ₪ 25 /₪ 40 ...............................................................................................................................
ג’ק דניאלס ₪ 30 /₪ 40 ..........................................................................................................................
ג’ק דניאלס האני – אמריקאי בנגיעות דבש ₪ 30 /₪ 45 .............................................................................

ליקרים:
דרמבוי ליקר וויסקי מאוזן עם דבש₪ 18 /₪ 30 .........................................................................................
באד אפל ליקר תפוח ודגנים ₪ 18 /₪ 30 ..................................................................................................

אפרטיף:
לפתוח את הארוחה עם אלכוהול כמו באיטליה( .מוגש לצד קערית זיתים עד שהאוכל יצא לשולחן)₪ 25........
קאמפרי קפיצה למילאנו של המאה  19בטעמי מתוק ומר אדומים המיוצרים במתכון סודי₪ 27.......................
וורמוט ביאנקו יין איטלקי לבן מחוזק ומתובל ,לפתיחה מתוקה לפני הארוחה ₪ 28.......................................
וורמוט רוסו תערובת יינות לבנים ,וטעם פירותי חזק ₪ 28.......................................................................

קוקטיילים:
פריחת האביב

קוקטייל פירותי ועדין על בסיס ג’ין ,פסיפלורה ודובדבן עם טעמים חמוצים ומתוקים וכדור סורבה מעל ₪ 43......
גרין פרנסיס

מוחיטו קיווי ,קוקטייל קייצי ומרענן על בסיס רום לבן וקיווי ,בעל טעמים מתוקים ₪ 41...................................
מתוק שמרלי

קוקטייל הדרים על בסיס וודקה ,אשכולית ,תפוזים וקוראסאו עם טעמים עזים ,מתוקים ומרים ₪ 41................
ריקה

קוקטייל מוגז עדין על בסיס טקילה עם שמפנייה ומיצוי פרחי סמבוק ₪ 41.................................................
קורונה

בקבוק קורונה מטובל בטקילה ,סאוור ודובדבנים ₪ 45..........................................................................
דקירי קפוא

קוקטייל מתקתק ומפתיע ,רום ,ליים ופירות יער/אננס וקוקוס ₪ 43...........................................................

