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

   

ליקר / דז׳סטיף
בייליס                                                               ₪36
קלואה                                              ₪34
דרמבוי                                                             ₪36
דרמבוי 15                                          ₪54
סאוטרן קומפורט                               ₪36
גרנד מרנייה אדום                               ₪44
קואנטרו                                              ₪40                            
מידורי                                              ₪38
פסואה                                             ₪34
פידג’                                                             ₪32
באד אפל                                              ₪34
אפטר שוק                                              ₪37
מנגויאן                                              ₪33
פיירבול                                              ₪34
מגווירס                                              ₪34
שרטרז ירוק                                              ₪39
יגרמייסטר                                              ₪34
יגר דבש                                              ₪35
פרנה ברנקה                                     ₪34
גראפה              ₪36
מיוקוב אספרסו                                        ₪51
בחרובקה                                                             ₪26
אריסטוף קרמל                                          ₪32
שרידנס                                              ₪38
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 בלק                                ₪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                                                 ₪37
₪78             XO זאקפה

טקילה
₪32 אספולון רפוסדו 
דון חוליו רפוסדו                                 ₪60
דון חוליו אנייחו                                 ₪75
דון חוליו ריאל                                 ₪195
קווארבו גולד                                                 ₪34
קווארבו בלאק                                 ₪45
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
סמירנוף בטעמים                                   ₪34
טנקרי וודקה                                     ₪31
קטל 1                                                   ₪42
קטל 1 בטעמים                                                   ₪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
קאופמן                                               ₪48
טראמפ                                                ₪42

  

אפרטיף
קמפרי                                                   ₪31
צינזאנו ביאנקו                                                   ₪26
צינזאנו אקסטרה דריי                          ₪26
צינזאנו רוסו                                                   ₪26
צינזאנו ליים                                                   ₪26
מרטיני ביאנקו                                                   ₪26
מרטיני רוסו                                                   ₪26
מרטיני דרי                                                  ₪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 
₪330 בושמילס דבש 
₪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
₪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
₪84
₪96
₪50

V.S קורווזיה
V.S.O.P קורווזיה
קורווזיה נפוליאון

 X.O קורווזיה
פייר פרננד 1840

₪44
₪58

V.S לואי רוייר
V.S.O.P לואי רוייר

₪54
₪63
₪75

 V.S.O.P  קלבדוס בונל
)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 תבור, ישראל. סדרת הר - יין הבית

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

יקב קאטנה זאפאטה, ארגנטינה 

       ₪130/35    סדרת אלאמוס מלבק 

Grand Estate יקב קולומביה קראסט. ארה"ב. סדרת

₪140 קברנה סוביניון 2010 
₪140       מרלו 2010 
₪140       שיראז 2010 

לבן:

יקב תבור, ישראל. סדרת הר - יין הבית

₪120/34 שרדונה 

  סדרת אדמה

₪130/36 גוורצטרמינר 

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

גוורצטרמינר 

TWO VINES יקב קולומביה קראסט, ארה"ב. סדרת

₪130 גוורצטרמינר 
₪130       שרדונה 
₪130       ריזלינג 

₪42  Lord Henry
ג'ין, ליצ'י, למון גראס וטוניק.

₪42  Mr. Wilde
אפרול,וורמוט אדום,מחית פסיפלורה ומיץ תפוזים טרי

₪42   Fresh' & Wilde
וויסקי בורבן, סירופ דבש פרחים, מיץ לימון טרי, סגירה בג׳ינג׳ר אייל

₪42  El Mariachi
 טקילה אספולון, אפרול, מחית אפרסק ומיץ לימון טרי

אלכוהול
alcohol

have a wilde night

מבעבע:
יקב איבריקה, ספרד

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

יקב קובידס, ספרד
₪110/30 קאווה פריול- ברוט, יבש 

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


