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בירות בקבוק
bottled beer

have a wilde night

צ’כיה אוסטריה

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

לתת שונים, טעמה מתוק מקורמל. 3.8%

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%

₪31 ₪39

ספרד
₪33

ישראל
₪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, בעלת ארומה פירותית והדרית, מושלמת לימי הקיץ 

הישראלים. 6%
          

ארצות הברית
MILLER GENUINE DRAFT

בירה קלילה הנחשבת לאחת הפופולאריות ביותר בארה”ב. 
 שמה רומז שהיא מתיימרת להעביר את הטעם של בירה מהחבית 

ישירות לבקבוק. 4.7%

₪33

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

הולנד

מקסיקו

 CORONA
בירה קיצית, מרעננת ופופולארית מאוד בעולם. 

מוגשת לרוב עם פלח לימון. 4.6%

₪31

₪33

אנגליה

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% 

     

₪33

₪31

אירלנד

תאילנד

MAGNERS CIDER )ללא גלוטן(                      ₪34
סיידר תפוחים אירי קלאסי. 4.5%

MAGNERS PEAR )ללא גלוטן(                                                              ₪34
סיידר אגסים אירי קלאסי. 4.5%

₪35                      CHANG
בירת לאגר בהירה וקלילה. הבירה התאילנדית הנמכרת ביותר. 5%   

יפן

₪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%

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

בקטגוריה זו. 5.4% 

14%
ourstrongest




