
אירי

סקוטש בלנדד

סקוטש מעל 12 שנה

וויסקי המופק משעורה בדומה לוויסקי הסקוטי. לרוב הוא בלנדד, אך מה שמבדיל את הייצור של הוויסקי האירי מהסקוטי הוא הזיקוק - 
מזקקים 3 פעמים באירלנד לעומת פעמיים בסקוטלנד והשימוש בפחם ולא באדמת כבול בתהליך הייצור. אלה יוצרים וויסקי קליל וחלק 

המאופיין בעדינות ייחודית.

וויסקי סקוטי המורכב מתערובת של מספר סינגל מאלטים ביחד עם גריין וויסקי )וויסקי המופק מתערובות שונות של דגנים(. כיום וויסקי 
בלנדד סקוטי הוא סוג הוויסקי הנמכר ביותר בעולם.

₪32 אייריש מיסט 
₪33 בושמילס 
₪36 בושמילס  דבש 
₪42 בלאק בוש 
₪51 בושמילס 10 
₪69 בושמילס 16 
₪96 בושמילס 21 
₪33 טולמור דיו 

₪36 ג’ימסון 
₪75 ג’ימסון 18 
₪54  Black Barrel Reserve ג’ימסון
₪38  Small Batch טילינג
₪46  Single Grain טילינג
₪84  Reserve 21 טילינגר
₪32 קלונטארף 

₪34 איירישמן 70 
₪32 קילבגאן 
₪56 פאוורס 
₪41 פאדי 
₪63 טירקונל 
₪70 קונמרה 
₪43 פיניגאן 

 ₪33   Red Label ג’וני
₪34  J&B
₪47 מאנקי שולדר 
 ₪34 גרנט’ס 
₪34   Ale Cask גרנט’ס

₪34  Sherry Cask גרנט’ס
₪34 בלנטיינ’ס 
₪34 גרנד מקניש 
₪34 איילה מיסט 
₪34 דיוארס 

₪34 טיצר’ס 
₪34 פיימוס גראוס 
₪34 וויליאם רידל 8 שנים 
₪32 לאודר’ס 
₪44  Double Malt בלאק פייס

₪46  Black Label ג’וני
₪56  Double Black ג’וני
₪95  Gold Label ג’וני
₪115  Platinum ג’וני
₪130  Blue Label ג׳וני
בלנטיין 12                                           ₪55
שיבס ריגל 12                                             ₪52

שיבס ריגל 18                                            ₪75
₪149  Royal Salute שיבס
וויליאם רידל 12                                 ₪46
וויליאם רידל 15                                                       ₪65
איילה מיסט 12                                     ₪62
איילה מיסט 17                                           ₪71
טיצ’ירס 12                                                 ₪60

דיוארס 12                                         ₪50
לאודר’ס 12                                                 ₪38
גרנט’ס 12                                                ₪44
דימפל 15                                           ₪45
J&B ריזרב 15              ₪58
בלאק גראוס                                     ₪44

וויסקי
whisky

have a wilde night

בורבון

וויסקי המיוצר באיזור בורבון שבקנטאקי, ארה"ב. הוויסקי חייב להיות עשוי ממינימום 51% תירס מכלל הדגן שבו. מאופיין במתיקות וטעמים 
של וניל וקרמל. מיושן בחביות עץ אלון חדשות, חרוכות, בדרך כלל בין 8-2 שנים.

ג’ק דניאלס                                          ₪45
ג’ק דניאלס דבש                                ₪45
ג’ינטלמן ג’ק                                     ₪56
                           ₪59  Master Distiller ג’ק דניאלס
₪64  Single Barrel ג’ק דניאלס
ווילד טרקי 81                                      ₪42
ווילד טרקי 101                                    ₪48

₪44 מון שיין 
פור רוזס                                            ₪35
וודפורד ריזרב                                       ₪63
אולד סמואל                                      ₪38
בנצ’מארק                                               ₪34
באפאלו טרייס                                     ₪49
ג’ים בים לבן                                        ₪32

ג’ים בים ירוק                                      ₪48
ג’ים בים שחור                                     ₪49
₪47   RYE ג’ים בים
בולט                         ₪56
₪56                         RYE בולט

60cc



)ORKNEY( מאלט -אורקני
היילנד פארק 12                               ₪62
היילנד פארק 18                                   ₪130
₪69 סקאפה 16 

וויסקי
whisky

have a wilde night

וויסקי קנדיוויסקי יפני

)MULL( מאלט-מול

הוויסקי היפני הינה תעשייה שהחלה בשנת 1820. ההשראה לייצור וויסקי יפני הגיעה 
מתעשיית הוויסקי הסקוטית ובשנים האחרונות קוצרת שבחים רבים. האקלים ביפן 

מוגדר כמושלם לייצור וויסקי, על אף השוני מהאקלים בסקוטלנד. בשנת 2008 יאמאזאקי 
12 נבחר כסינגל מאלט הטוב ביותר בעולם.

יאמאזאקי 12                                            ₪176

קראון רויאל                                         ₪44

טוברמורי 10                                    ₪65

₪80 קאול אילה 12 
₪67 לאגאבולין 16 
₪55  Lagend באומור
₪58 באומור 12 
₪67  Darkest 15 באומור
₪58 ארדבג 10 
₪60  Uiogeadail ארדבג
₪60 סמוקהד 
₪56 לפרואיג 10 
₪67  Quarter Cask לפרואיג
₪50 סמוקי ג’ו 

)SPEYSIDE( מאלט-ספיי סייד

איזור זה נמצא בחלקה הצפון-מזרחי של סקוטלנד. כיום פועלות בו למעלה מ-40 מזקקות 
סינגל מאלטים סקוטיים. הוויסקי מתקתק, פירותי ובעל ארומות פרחוניות מעודנות.

₪46  Tailfire  סינגלטון
₪46 סינגלטון  12 
₪62 סינגלטון  15 
₪97 סינגלטון 18 
₪54 אברלוך 10 
₪66 קארדו 
₪67 קראגנמור 12 
₪54 גלנפידיך 12 
₪78 גלנפידיך 14 
₪60 גלנפידיך 15 
₪74 גלנפידיך 18 
₪120 גלנפידיך 19 
₪149 גלנפידיך 21 
₪260 גלנפידיך 26 
₪340 גלנפידיך 30 
₪45 גלן גרנט 

₪57 גלן אלגין 
₪54  Founders Reserve גלנליווט
₪67 גלנליווט 15 
₪80 גלנליווט 18 
₪58 בלוויני 12 
₪64 בלוויני 14 
₪87 בלוויני 17 
₪115 בלוויני 21 
₪48 טומינטול 10 
₪59  Oloroso Cask 12 טומינטול
₪63  Port Wood 12 טומינטול
₪77 טומינטול 16 
₪69 מקאלן 12 
₪94 מקאלן 15 
₪145 מקאלן 18 

)ISLAY( מאלט-מהאי איילה

האי הדרומי-מערבי ביותר מכלל האיים 
בסקוטלנד. האי מפורסם בזכות כמות 

הכבול הרבה שנמצאת באדמתו. לוויסקי 
טעמים מעושנים דומיננטיים מאוד, זאת 
בגלל אדמת הכבול, הקירבה לים ועושר 

האצות. בעל ריח של עשן שריפה.

)HIGHLANDS( מאלט-היילנדס

)LOWLANDS( מאלט-לוולנדס

איזור הפרוש ממרכז סקוטלנד ועד צפונה. באיזור זה מיוצר וויסקי הנחשב לקליל מבין הסינגל- מאלטים הסקוטיים.

חלקה הדרומי של סקוטלנד. מתחיל בסופו הדרומי של איזור ההיילנדס.  הוויסקי מאופיין בקלילות, חלק ועדין. כיום פועלות בו 3 מזקקות בלבד. 

₪61  Original גלנמורנג’י
₪78  Quinta Ruban גלנמורנג’י
₪78  La Santa גלנמורנג’י
₪80  Nectar D'or גלנמורנג’י
₪112 גלנמורנג’י 18 
₪150  Signet גלנמורנג’י

דינסטון 12                                                         ₪56
גלן קית 10                                          ₪63
גלן גויין 10                                         ₪65
גלנקאדאם 10                                      ₪74
גלנקאדאם 12                                      ₪81
קליינליש 14                                               ₪65

רויאל לוכנאגר 12                                    ₪65
דאלוויני 15                                                  ₪65
₪48 דלאמור 12 
₪72 דלאמור 15 
₪110 דלאמור 18 

גלן קינצ’י 12                                        ₪65
אוכנטושן קלאסיק                                        ₪42

₪46 אוכנטושן 12 
₪69  American Oak אוכנטושן

Woods 3אוכנטושן                                    ₪85
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Distillery Edition₪120
₪239 יאמאזאקי 18 

₪135    North טליסקר
₪62  Distillery Edition טליסקר

)JURA( מאלט-ג’ורה
אייל אוף ג’ורה 10                                   ₪55

         )SKYE( מאלט-סקאי
טליסקר 10                                          ₪54
₪44 טליסקר סטורם 
₪85 טליסקר 18 
₪180 טליסקר 25 


