
אניס
ערק עלית                                         ₪32
אוזו 12                                                   ₪29
פרנו                                                             ₪29
פסטיס                                                        ₪29
ריכרד                                                              ₪29
אבסינט                                              ₪31

   

ליקר / דז׳סטיף
בייליס                                                               ₪36
קלואה                                              ₪34
דרמבוי                                                             ₪36
סאוטרן קומפורט                               ₪36
גרנד מרנייה אדום                               ₪44
קואנטרו                                              ₪40                            
מידורי                                              ₪38
פסואה                                             ₪34
פידג’                                                             ₪32
באד אפל                                              ₪34
אפטר שוק                                              ₪37
פיירבול                                              ₪34
שרטרז ירוק                                              ₪39
יגרמייסטר                                              ₪34
יגר דבש                                              ₪35
פרנה ברנקה                                     ₪34
גראפה              ₪36
מיוקוב אספרסו                                        ₪51
בחרובקה                                                             ₪26
שמבורד                                            ₪36
לימונצ׳לו                                              ₪36
אמרטו דיסארונו                    ₪42
מאליבו             ₪36

ג’ין
גורדון                                                   ₪34
טנקרי                                                   ₪36
טנקרי 10                                                   ₪52
הנדריקס                                                   ₪52
בומביי ספייר                                                   ₪36

רום
קפטן מורגן בלאק                                ₪36
קפטן מורגן ספייסד                                 ₪36
בקרדי לבן                                                 ₪34
בקרדי גולד                                                 ₪39
בקרדי כהה                                      ₪39
₪39 בקרדי אוקהארט 
₪52 בקרדי 8 שנים 
הוואנה קלאב 3 שנים                                ₪39
זאקפה                                                 ₪45
₪78             XO זאקפה

טקילה
₪32 אספולון רפוסדו 
דון חוליו רפוסדו                                 ₪60
דון חוליו אנייחו                                 ₪75
קווארבו גולד                                                 ₪34
קווארבו פלאטינום                                ₪112
1800 קוקוס                                      ₪52
1800 סילבר                                       ₪56
1800 סילבר מזוקק                            ₪65
1800 אנייחו                                                 ₪65
₪35 פטרון קפה 
₪60 פטרון רפוסדו 
₪67 פטרון אנייחו 

וודקה
סמירנוף אדום                                  ₪34
סמירנוף שחור                                  ₪45
סמירנוף כחול 50%                                  ₪41
קטל 1                                                   ₪42
אבסולוט                                                   ₪32
פינלנדיה                                                   ₪32
סטוליצ’ניה                                                   ₪32
סטולי קריסטל                                                  ₪35
סטולי עלית                                                   ₪60
רוסקי סטנדרט                                                   ₪33
רוסקי סטנדרט פלטינום                    ₪42
בורו )אייריש(                                      ₪37
וואן גוך בטעמים                                ₪49
גריי גוס                                               ₪59
בלוגה                                                 ₪62
לג’נד אוף קרמלין                                    ₪65
טראמפ                                                ₪42
לה פלנדיה בטעמים                                                ₪36

אפרטיף
קמפרי                                                   ₪31
צינזאנו ביאנקו                                                   ₪26
צינזאנו רוסו                                                   ₪26
מרטיני ביאנקו                                                   ₪26
מרטיני רוסו                                                   ₪26
אפרול                                                  ₪32

אלכוהול
alcohol

700 מל׳

בורבון
₪320 וויילד טרקי 81 
₪360 וויילד טרקי 101 50.5% 
ג’ק דניאלס  ₪390

FEVER TREE רביעיית
₪34  Ginger Ale

Tonic Water
                                Lemon Tonic

וויסקי
₪320 בושמילס 
₪360 בלאק בוש 
טולמור דיו 1 ליטר  ₪320
ג’וני ווקר רד לייבל  ₪320
ג’וני ווקר בלאק לייבל  ₪420

סינגל מאלט
₪440 גלנליווט פאונדרס ריזרב 
₪580 גלנפידיך 15 
מקאלן 12                                  ₪620

טקילה
₪320 אספולון רפוסדו 
₪390 קוארבו בלאק 
₪572 דון חוליו אנייחו 

וודקה
סטולי  ₪360
₪360 רוסקי סטנדרט 
פינלנדיה  ₪400
₪460 סמירנוף שחור 
גרייגוס  ₪550

have a wilde night

בקבוקים

60cc



₪65
₪105
₪95

V.S.O.P רמי מרטין
 X.O רמי מרטין

מרטל נובליז’

₪52
₪65
₪96

V.S קורווזיה
V.S.O.P קורווזיה

 X.O קורווזיה

₪63
₪75

)Kosher( V.S דיפיו
)Kosher( V.S.O.P דיפיו

ברנדי / קוניאק

יין

V.S הנסי
V.S.O.P הנסי

 X.O הנסי

₪52
₪65
₪105

אדום:

יקב ברקן, ישראל. סדרת קלאסיק - יין הבית

₪130/35 קברנה סוביניון 
₪130/35  מרלו 
₪130/35  שיראז 

יקב קאטנה זאפאטה, ארגנטינה 

       ₪130/35    סדרת אלאמוס מלבק 

לבן:

יקב ברקן, ישראל. סדרת קלאסיק - יין הבית

₪120/34 שרדונה 

  סדרת ריזרב

₪130/36 גוורצטרמינר 

₪140/36  BLUE NUN יקב היי סישל סוהן, טראבן, גרמניה סדרת

גוורצטרמינר 

₪42  lord henry
ג'ין, ליצ'י, למון גראס וטוניק.

₪42  mr. wilde
אפרול, וורמוט אדום, מחית פסיפלורה ומיץ תפוזים טרי

₪42  dub-lin
מחית בננה, מיץ לימון, פסואה ומיץ אננס

אלכוהול
alcohol

have a wilde night

מבעבע:
יקב איבריקה, ספרד

₪110/30 איבריקה- סמי סקו )חצי יבש(, כשר 

רמי מרטין לואי ה -13

קוניאק המיוצר מתערובת של 1200 
סוגי קוניאק, מענבים שגודלו באיזור 

״גרנד שמפיין״ הידוע באדמתו 
האיכותית. בקבוקו עשוי קריסטל 

וצווארו זהב טהור.

₪900

יקב קאוויקיולי, איטליה
סדרת 1928ֿ

₪110/28 למברוסקו אמיליה רוזה 
₪110/28     למברוסקו אמיליה רוסו )אדום( 

קוקטיילים

60cc

              Drink & Drive
סירופ מונין, גזוז ליים. ללא אלכוהול

₪42  trinity
קטל ואן סיטרון, מחית מנגו, מיץ אננס, מיץ לימון וניחוח כוסברה



irish

bourbon

scotch  blended

scotch over 12yo

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 
₪42 בלאק בוש 
₪51 בושמילס 10 
₪96 בושמילס 21 
₪33 טולמור דיו 

₪69 טולמור דיו פניקס 
₪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

₪34 איירישמן 70 
₪32 קילבגאן 
₪56 פאוורס 
₪63 טירקונל 
₪70 קונמרה 
₪43 פיניגאן 
₪65 ויילד ג׳יז 

 ₪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 דיוארס 

₪34 טיצר’ס 
₪34 פיימוס גראוס 
₪32 לאודר’ס 
₪44  Double Malt בלאק פייס

₪74  Green Label ג’וני
₪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
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 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
פור רוזס                                            ₪35
וודפורד ריזרב                                       ₪63
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
מייקרס מארק  ₪48

60cc

have a wilde nightוויסקי
whiskey



Orkney
היילנד פארק 12                               ₪62
היילנד פארק 18                                   ₪130
₪69 סקאפה 16 

have a wilde night

canadian

mull

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. 

קראון רויאל                                         ₪44

טוברמורי 10                                    ₪65

speyside
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  IPA גלנפידיך
₪60 גלנפידיך 15 
₪74 גלנפידיך 18 
₪120 גלנפידיך 19 
₪149 גלנפידיך 21 
₪260 גלנפידיך 26 
₪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 
₪77 טומינטול 16 
₪69 מקאלן 12 
₪90  Sherry Oak 12 מקאלן
₪94 מקאלן 15 
₪145 מקאלן 18 
₪280 מקאלן 21 

islay
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

lowlands

japan

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
קליינליש 14                                               ₪65
רויאל לוכנאגר 12                                    ₪65
דאלוויני 15                                                  ₪65

₪48 דלאמור 12 
₪72 דלאמור 15 
₪110 דלאמור 18 

גלן קינצ’י 12                                        ₪65
₪46 אוכנטושן 12 

₪69  American Oak אוכנטושן
Woods 3אוכנטושן                                    ₪85

₪135    North טליסקר
₪62  Distillery Edition טליסקר

אייל אוף ג’ורה 10                                   ₪55

skye
טליסקר 10                                          ₪54
₪44 טליסקר סטורם 
₪85 טליסקר 18 
₪180 טליסקר 25 

₪80 קאול אילה 12 
₪67 לאגאבולין 16 
₪97  Distillery Edition לאגאבולין
₪54  Small Batch 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 

60cc

₪67  From the barrel ניקה
₪78 ניקה אדום 

₪72 ניקה לבן 
₪78 ניקה שחור 

וויסקי
whiskey


