
draft beers
בירות מהחבית

 GUINNESS גינס
אחוז אלכוהול: 4.2%

מיקום: דבלין, אירלנד   
בירת הסטאוט האירית המובילה בעולם. גינס הגדירה את סגנון הסטאוט האירי 
היבש ונמזגת מהחבית באמצעות גז חנקן המעניק לה מרקם קרמי. שעורה קלויה, 
מים זכים ממעיינות הרי וויקלו שבאירלנד ופרחי כשות, מעניקים לה את צבעה הכהה 

ואת טעמה המריר האופייני. יוצרה לראשונה ב: 1759.

330ml

 500ml

₪28
₪34

 PERONI פירוני
אחוז אלכוהול: 5.1%

מיקום: איטליה  
בירת לאגר המיוצרת מאז שנת 1846 על פי מתכון איטלקי אותנטי. המבשלה 
מתאפיינת בגישה נלהבת לייצור בירה ובוררת בקפידה את כל רכיבי הבירה. 

₪28
₪35
₪57

330ml

 500ml

1 Liter

₪27
₪34
₪56

330ml

 500ml

1 Liter

 ESTRELLA DAMM אסטראה דאם
אחוז אלכוהול: 5.4%

מיקום: ספרד  
בירת הלאגר הנמכרת ביותר בברצלונה. תהליך ייצור הבירה לוקח כחודש והוא 

כולל תהליך לאגרינג )איחסון בקירור( של כ-3 שבועות שהוא הארוך ביותר בספרד. 

 STELLA ARTOIS סטלה ארטואה
אחוז אלכוהול: 5.2%

מיקום: בלגיה
בירת לאגר פרימיום בהירה ומעודנת. מותג הבירה שהחדיר את בירות הלאגר 

לבלגיה ואנגליה

330ml

 500ml

1 Liter

₪29
₪35
₪58

₪27
₪34
₪56

330ml

 500ml

1 Liter

SAN MIGUEL סאן מיגל
אחוז אלכוהול: 5.4%

מיקום: ספרד  
הבירה המפורסמת ביותר בספרד. החלה את דרכה כמבשלה משפחתית בשנת 

1890 במדריד והפכה בערבות הימים למבשלת הבירה הגדולה ביותר בספרד. 
אספסיאל בירת הדגל של מבשלת סן מיגל, הגדולה במבשלות ספרד ובין הגדולות 

ביותר באירופה. בירת לאגר בהירה, בעלת גוף קל וטעמים עדינים, מתאימה לכל 
חיך. מותג הבירה הספרדי מספר אחת בעולם!



draft beers
בירות מהחבית

 HOEGAARDEN הוגרדן
אחוז אלכוהול: 5%

מיקום: בלגיה  
בירת חיטה בהירה בסגנון בלגי. צבעה זהוב מתובלת בגרגירי כוסברה וקליפות של 

תפוז מריר. הוגרדן היא בירת החיטה הבלגית הנמכרת ביותר.

330ml

 500ml

1 Liter

₪28
₪34
₪55

330ml

 500ml

1 Liter

WEIHENSTEPHAN HEFE-WEISSBIER וויינשטפן
אחוז אלכוהול: 5.4%

מיקום: גרמניה  
בירת החיטה הראשונה בעולם. לא מסוננת, בסגנון בווארי מסורתי. עדינה ובעלת 

ניחוחות הדרים.

₪29
₪35
₪58

₪28
₪34
₪56

330ml

 500ml

1 Liter

 EDELWEISS אדלוויס
אחוז אלכוהול: 5%
מיקום: אוסטריה  

בירת חיטה אוסטרית בעלת טעמים נקיים וייחודיים, מגיעה היישר מהאלפים 
האוסטרים. חלקה ומתובלת בפרח הלאומי של אוסטריה,משם השם אדלוויס.

by:

דוריאן גריי חיטה
בירת הבית של אוסקר ווילד

אחוז אלכוהול: 5%
מיקום: רפובליקת אוסקר

בירת חיטה בהירה ומעורפלת בסגנון הבווארי. טעמה פירותי אך היא מאוזנת 
וקלה לשתייה.

₪25
₪33
₪56

330ml

 500ml

1 Liter

דוריאן גריי לאגר
בירת הבית של אוסקר ווילד

אחוז אלכוהול: 5%
מיקום: רפובליקת אוסקר

בירה בסגנון הפילזנר הצ׳כי, בעלת צבע זהוב, צלולה, עדינה עם ארומה פרחונית.

₪25
₪33
₪56

330ml

 500ml

1 Liter
by:



draft beers
בירות מהחבית

 MAREDSOUS TRIPLE מרדסו טריפל
אחוז אלכוהול: 10%

מיקום: בלגיה                                                                                                                                     
בירת מנזר בלגית חזקה ואדמונית. בעלת גוף מלא ומרקם קטיפתי. עשירה 

בניחוחות פירותיים של אפרסק ותפוז. בטעמה ניתן לזהות רמזים לדבש, פלפל 
שחור ופירות הדר.

330ml ₪37

מלכה אדמונית 
 אחוז אלכוהול: 5.5%

מיקום: תפן, ישראל 
בירה מסוג Pale Ale אנגלי קלאסי, צבעה אדום עמוק. הבירה מבושלת עם 
כמויות גדולות של כשות אשר מעניקות לה את טעם המרירות הייחודי לה.

₪28
₪34
₪56

330ml

 500ml

1 Liter

330ml

 500ml

1 Liter

  TUBORG טובורג
אחוז אלכוהול: 5.2%
מיקום: דנמרק      

בירת לאגר אדומה קלאסית. מתקתקה, קלילה ומרעננת

₪27
₪33
₪52

 LA CHOUFFE לה שוף
אחוז אלכוהול: 8%

מיקום: בלגיה  
בירה בלגית מיערות הארדנים, צבעה זהוב-צהוב, טעמה פירותי , חלק ומתובלן. 

בעלת ראש קצף יציב ואחוז אלכוהול מכובד אך לא מכביד. 

 330ml ₪36

₪28
₪34
₪56

330ml

 500ml

1 Liter

נגב אמבר אייל  
 אחוז אלכוהול: 4.9%
מיקום: תפן, ישראל 

צבעה ענברי אדמדם. הבירה מאוזנת להפליא וניתן להרגיש בה את טעמי הלתת 
.Amber Ale -הקלוי והקרמל לצד סיומת מרירה כמיטב מסורת ה



draft beers
בירות מהחבית

 LEFFE BRUNE לף בראון
 אחוז אלכוהול: 6.5%

מיקום: בלגיה 
בירת אייל בלגי שמקורה במנזר. מאופיינת בטעמי קרמל עדינים ובאיזון מושלם

בין מרירות למתקתקות. היא בעלת ארומה עשירה וצבעה כהה ועמוק. 

330ml

 500ml

1 Liter

₪29
₪35
₪55

330ml

 500ml

1 Liter

₪29
₪35
₪55

LIEFMANS FRUITESSE ליפמנס פרוטס
אחוז אלכוהול: 3.8%

מיקום: בלגיה
 בירת למביק, המבוססת על חמישה סוגים של פירות אדומים )תות, פטל, אוכמניות,

סמבוק ודובדבן(. בעלת טעם מאוזן בין מתיקות מעודנת לחמצמצות מרעננת.

330ml ₪38

KASTEEL ROUGE קסטיל רוג׳
אחוז אלכוהול: 8%

מיקום: בלגיה
 בירת אייל בלגית בגוון אדום עמוק, פירותית מאוד ומתוקה. מבוססת על הבירה

 הכהה של המבשלה אליה מוסיפים דובדבנים חמוצים לתקופת תסיסה מינימאלית 
של חצי שנה.

330ml ₪38

BARBAR ברבר
אחוז אלכוהול: 8%

מיקום: בלגיה
בירה חזקה בצבע דבש. מתוקה, פירותית ולא כבדה יחסית לעוצמתה. מיוצרת בשיטה 

מסורתית המשלבת טכניקות של בירות לאגר. בתהליך ההתססה נוסף למתכון דבש ולכן 
טעמו חבוי במקצת. 

330ml ₪37

LEFFE BLONDE לף בלונד
 אחוז אלכוהול: 6.6%

מיקום: בלגיה 
בירת אייל בלגית בהירה וזהובה שמקורה במנזר. פירותית, יבשה וארומטית עם 

סיומת מתקתקה.



בירות בקבוק
bottled beer

KOZEL DARK 500ml
בירה מסוג לאגר כהה, הנמכר ביותר בצ'כיה ומחוצה לה. שימוש ב-3 סוגי 

לתת שונים, טעמה מתוק מקורמל. 3.8%

₪29 גולדסטאר 
בירת ה- DARKLAGER הישראלית המוכרת 4.9%

₪29 גולדסטאר לא מסוננת 
הגרסה הלא מסוננת, בעלת ארומה פרחונית וטעמים עשירים 4.9%

₪32 מלכה הינדי 
 בירה בסגנון IPA. השימוש בשלושה סוגי כשות מעניק מרירות

מודגשת וסיומת ארוכה ועדינה. 6.2%

₪32 אלכסנדר גרין 
בירה בסגנון IPA, ארומה פירותית לצד מרירות מאוזנת. 5%

₪32 אלכסנדר בלונד 
בירה בלונדינית בסגנון בלגי, איזון מדויק בין מרירות למתיקות. 5.3%

₪29 עלמה 
לאגר אדמונית, קלילה ופירותית שמתאימה לכל שעות היום. 4.9%

₪32 בזלת חיטה 
בירת חיטה בסגנון מסורתי, העוברת תסיסה שנייה בבקבוק ואינה מסוננת. 

ניחנת בפירותיות ייחודית וארומה של בננה והדרים. 5.1%

₪32 נגב אואזיס 
בירה בסגנון בלונד אייל, זהובה, מעורפלת וקלילה. בעלת ניחוח של פירות 

הדר וטעם מרווה ומרענן. 4.7%

₪33   OAK & ASH - PALE ALE
בירה מרירה ומרעננת, בעלת ארומה עשירה, ניתן להבחין

בניחוחות חזקים של מחטי אורן, אשכולית אדומה ואננס. 5.5%

₪33  OAK & ASH - COCONUT PORTER
בירה בסגנון פורטר שוקולדי קלאסי בעלת טוויסט של קוקוס טבעי. 6.3%

₪31 HEINEKEN
בירת לאגר בהירה קלאסית בעלת שם עולמי. 5% 

 CORONA
בירה קיצית, מרעננת ופופולארית מאוד בעולם. 

מוגשת לרוב עם פלח לימון. 4.6%

₪31

₪33 FULLER'S LONDON PRIDE
בירה בסגנון אייל ענברי. עשירה בטעמים של לתת וכשות ומאוזנת 

להפליא. 4.7%   

FULLER'S LONDON PORTER
בירת אייל כהה בסגנון פורטר אנגלי קלאסי. עשירה בטעמים של 

לתת קלוי וכשות. 5.4%

FULLER'S INDIA PALE ALE
צבעה ענברי, בעלת ניחוחות וטעמים של כשות, פירות הדר וקרמל. 

בשילוב מרירות קלה האופיינית לסגנון. 5.3% 

STRONGBOW 
סיידר תפוחים בטעם פירות יער מרעננים. 4.5% 

KING GOBLIN 
אייל אנגלי כהה, בעלת גוף נעים עם טעם מרענן, הבירה מבושלת עם 

ארבעה סוגים שונים של כשות כיאה למלך. 6.6%. 500 מ"ל

₪33

₪31

₪31

₪31

₪31

₪31   KIRIN
 בירה מסוג פילזנר, העשויה מ100% לתת שעורה, כשות צ'כי ומספר

 זנים של שמרים המעניקים ארומה נקייה של מאלט, רמזים של

תירס ופריחת עשבים באביב. 5%

₪31  ASAHI
 אסהי )"זריחה" ביפנית( סופר דריי מיוצרת מלתת, כשות, תירס

ואורז כאשר השניים האחרונים מקנים לה את טעמה המתקתק

BREWDOG - vagabond pale ale )ללא גלוטן( 
בירה בסגנון פייל אייל בעלת ארומות של הדרים וסיומת כשותית. 

4.5%

BREWDOG ELVIS JUICE
מבוסס על סגנון  איי פי איי אמריקאי המועשר בקליפות אשכולית 
בתהליך הבישול המאדיר את כבר מה שישנו – הדריות ומרירות. 

6.5%

₪33

₪37

₪31 KOPPARBERG תות-ליים 
מותג סיידר שבדי, ה-4 בגודלו בעולם וממובילי סגנון

הטעמים והסיידרים המתוקים. 4.5% - ליים תות + אגסים  
שילוב של שני פירות מרעננים ומאוזנים.

ורדרד בצבעו ומתקתק בטעמו.

₪31 KOPPARBERG אגסים 
סיידר הדגל של המבשלה, וכל כולו טעמי פרי האגס.



בירות בקבוק
bottled beer

₪34                                                                                        DUVEL
 בירה בסגנון אייל בלגי בסגנון בהיר וחזק.

עוברת תסיסה שניה בבקבוק  8.6%

₪41                                                                                        CHIMAY BLUE
אייל בצבע שנהב. בירת מזרים עשירה בארומות וטעמים  9%

₪41                                                                                     CHIMAY RED
אייל בצבע חום כהה, ניחוח מתוק ופירותי עם טעמי אגוז קלוי 7%

₪41          CHIMAY TRIPLE
בירת אייל טראפיסטית, בהירה בצבעה, מעורפלת, בעלת ניחוחות
פרחוניים של כשות, טעם עשיר וסיומת יבשה, מרירה ומרעננת. 8%

₪33                                                    ST.BERNARDUS PRIOR 8
אייל בצבע אדמדם כהה וטעם פירותי מודגש. הבירה מתובלת 

בנדיבות ומציעה איזון מושלם בין מתיקות למרירות 8%

₪33                                                    ST.BERNARDUS TRIPLE
בירת מנזרים בהירה וחזקה, פירותית וארומטית,

עוברת תסיסה נוספת בבקבוק. 8%

₪35                                                    ST.BERNARDUS ABT 12
בירת מנזרים בהירה וחזקה, פירותית ועשירה בטעמים,

עוברת תסיסה נוספת בבקבוק, בעבר היתה שמורה לאבי המנזר. 10% 

LINDEMANS אפרסק         ₪32
בירת למביק בתוספת מיץ טבעי של אפרסקים טריים  3.5%

₪37                                                            MC. CHOUFFE
בירת Ale בלגית כהה, אדמתית, עוצמתית ומיוחדת. בין רכיביה השונים

סוכר קנים, גרגירי כוסברה ותבלינים סודיים. 8% אלכוהול 

 ₪34          KASTEEL CAVA DE CHATOU
וארומות  טעמים  שחרחר.  לבן  קצף  ראש  עמוק,  כהה  צבע  בעלת  בירה 
 עשירים הודות להתבגרותה בחביות עץ אלון למשך חודשים ארוכים 11%

₪33          LIEFMANS YELL'OH
)אננס,  אקזוטיים  פירות  של  סוגים  חמישה  על  המבוססת  למביק,  בירת 
ומרעננים ביותר  תפוח, בזיליקום, ליים וסמבוק(. בעלת טעמים חמצמצים 

בשילוב מתקתקות עדינה. 3.8%

₪24                                                                            BECK’S
 בירת פילזנר המיוצרת בהתאם לחוק הבווארי. מיוצרת עם מים

רכים מאוד. אחת הבירות הפופולאריות בעולם. 4.9% 275 מ"ל

₪31                                                                   PAULANER
 בירת חיטה לא מסוננת, מרעננת, זהובה, בעלת ארומה פירותית

ועדינה 5.5% 

₪34   WEIHENSTEPHANER VITUS
בירת חיטה בהירה וחזקה בעלת טעמים וניחוחות של פירות טרופיים, 

הוכתרה לבירה הטובה בעולם 7.7% 

₪29          RADEBERGER
רדברגר הינה בירת הפילזנר הראשונה שיוצרה בגרמניה.

מאז ומתמיד מייצרת המבשלה רק בירה אחת ללא שום פשרה
בשיטת הייצור או בחומרי הגלם. 

BREEZER אבטיח                                                                     ₪29 

BREEZER אננס                                                                       ₪29 

SMIRNOFF אייס                                                                       ₪29 

ALCOPOP

SAMICHLAUS
אחת מבירות הלאגר החזקות ביותר בעולם. מיוצרת רק ביום אחד בשנה 
)6 לדצמבר(. תהליך התסיסה שלה נמשך 10 חודשים. בעלת צבע ענברי 

אדמדם, ארומות של סוכר חום ורום. 14%

₪33

KING FISHER
מרירות  ובעלת  לשתייה  קלה  וצלולה,  בהירה  פרסים,  זוכת  לאגר  בירת 

מעודנת. 4.8%

ESTRELLA DAMM DAURA )ללא גלוטן(
בעולם  לטובה  נחשבת  גלוטן.  ללא  זהובה  לאגר  בירת 

בקטגוריה זו. 5.4% 

בירה ללא אלכוהול
₪31                                                                                 BECK’S

הגרסה הקלאסית של הבקס נטולת אלכוהול. גרמניה

₪31                                                                            ERDINGER
בירת חיטה עם טעמים פירותיים וללא אלכוהול. גרמניה

₪31                                                                            HEINEKEN 0.0
הגרסה הקלאסית של היינקן נטולת אלכוהול. הולנד

CARLSBERG
בירת לאגר קלאסית מהנמכרות בעולם. 5%

SOMERSBY CIDER )ללא גלוטן( 
זני  סיידר תפוחים מרענן מבית קרלסברג. מיוצר מתערובת של 

תפוחים, בעל קלילות ומתיקות מעודנת. 4.5%

₪29

₪39

₪29

₪29


