Cotails
לילי תביא לי 40

ערק קעואר ,קרנבריז ,סירופ פסיפלורה ,לימון

הענק הירוק 49

ג'ין ,ליקר מלון ,סירופ קיווי
מיץ סברס תפוח ומיץ לימון סחוט

פידל קסטרו  /המוחיטו שלנו 48

רום לבן ,סירופ פלרנום ,קוביות לימון
סוכר חום ,ביטרים ,סודה ונענע

סן רוזה  /סנגריה קרה 35

יין אדום מבושל בתבלינים וורמוט אדום )מוגש על קרח(

תותי החדשה 46

וודקה ,ורמוט לבן ,מיץ לימון סחוט טרי
סירופ תות ופירות יער

פסימנגו 48

וודקה ,אפרול ,מיץ מנגו ,סירופ פסיפלורה
ומיץ לימון סחוט טבעי

רוזטה 53

בושמילס ,ליקר פלרנום ,רוזטה
מיץ תפוחים טבעי ולימון סחוט

וירג'יניה על החוף 32

ללא אלכוהול
מיץ תפוחים טבעי ,סירופ תות ,נענע ומיץ לימון
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ירדן ,סובניון בלאן 172 | 45 IL
יין מרענן ,פירותי ומלא בטעם
דומיין פוריי ,שאבלי 215 | 55 FR
מאזורי היין הפופולאריים ביותר בצרפת .שרדונה במיטבו
מאד האוס ,סובניון בלאן 145 | 37 NZ
יין בעל טעמים טרופים ,מאוזן ורענן
סובניון בלאן קלאסי כמו שיודעים לעשות בניו זילנד
מרטין קודאס ,אלבריניו מרייטה 145 | 37 SP
מהמיוחדים ביותר בתפריט ,פירותי ומתקתק
ויואלדי ,פינו גריג'יו 114 | 32 IT
יין לבן ארומאטי ,צעיר ורענן בעל ניחוחות
עדינים של פריחה אביבית ופרי הדר
סאטר הום ,גוורטצמיינר 131 | 35 US
גוורץ אמריקאי ארומטי רענן וקליל
יונתן ,שרדונה 121 | 34 IL
סדרת היין החדשה של יקב רקאנטי .מורכב מהזנים
שרדונה וקולומבר ,והוא יין רענן ,נעים ומהנה במיוחד
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וידיגאל ,פורטה 128 | 35 PT
תערובת של זנים מקומיים ,צעיר ומהנה" ,כיף של יין"
טומאסי ,גראטיציו אפסימנטו 159 | 42 IT
יין כייפי ,שמשלב מידה של קלילות יומיום
עם מורכבות ואלגנטיות מפתיעות
גולן ,קברנה סוביניון 121 | 34 IL
יין מאוזן בעל אופי פירותי של גרגרי יער בשלים ודובדבנים
עם ניחוחות נעימים של וניל ועץ אלון
לה דופין ,קוט דה רון אדום 135 | 38 FR
קפיצה קטנה לצרפת ,בלנד שיש בו הכל ,עמק הרון במיטבו
לה ז'אמל ,מאלבק 128 | 35 FR
היישר מאזור מנדוזה ,מאלבק עוצמתי ואלגנטי
"דה וונטד" ,קברנה סוביניון 145 | 37 IT
קברנה מרשים ומרוכז בעל גוון שחור סגול כהה
גוף מלא ,ומרקם עגול ורך
וודברידג' מרלו 145 | 37 US
מרלו מהנה מאוד עם ניחוחות שזיפים ,גרגרי יער ,ואוכמניות

n}uÏ

רקאנטי ,רוזה 175 IL
רוזה פירותי ומרענן ,אשר שופע בארומות
של גווני דובדבן ,שזיף ותות שדה
פרין ,לה וייה פארם רוזה 133 | 37 FR
רוזה דרום צרפתי יבש ומקסים בפשטותו
עם המון רעננות ושמחת חיים
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סטולי 40%

19/36

הוודקה עוברת זיקוק באיכות גבוהה
וסינון בפחם פעיל וחומרי גלם טובים

גרייגוס 40%

27/52

מיוצרת בחבל קוניאק שבצרפת .הוודקה מיוצרת
מ 100%-חיטה מעודנת ,העוברת תהליך זיקוק של
חמישה שלבים )בדומה לקוניאק(

בלוגה 40%

27/52

מיוצרת בסיביר ע"י מים ממעיינות טהורים שאין
מסביבם מפעל ברדיוס של  300ק"מ אשר משאיר
את המים טהורים וצלולים
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קווארבו גולד 38%

22/33

פטרון סילבר 40%

28/45

פטרון אנייחו 40%

32/59

מותג הטקילה הנמכר ביותר בעולם
עשויה מ 100%-אגבה כחולה

עשויה מ 100%-אגבה כחולה מיושנת כשנה

מזכל מונטלובוס 43.2%

33/62

עשוי מ 100%-אגבה אספדין
עקצוץ קל של חלפניו ועשן ואיזון בין הטעמים
המלוחים והמתוקים של צמח האגבה
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גרפה אלכסנדר ביאנקה 38%
ברנדי איטלקי מענבים

פיין קלבדוס 40%

ברנדי צרפתי מתפוחים

38

44

הנסי 48 40% VS

קוניאק המיושן לא פחות מ 8-שנים

הנסי 66 40% VSOP

כ 60-סוגים של קוניאק
שיושנו בחביות בין  4ל 15-שנה

בושמילס 20/38 40%

גלנדפידיך 36/59 40% 12

אירי ,בלנדד וויסקי ,זיקוק משולש
קליל .מיושן כ 4-שנים.

סקוטי .סינגל מאלט בן  12שנה.
טעם עדין ופירותי.

ג'ק דניאלס 24/44 40%

גלנדפידיך 37/68 40% 15

אמריקאי .מתקתק ,חלק וקל לשתיה.

ג'נטלמן ג'ק 40%

27/48

אמריקאי .הוויסקי היחידי בעולם
העובר סינון פחם כפול .טעם מתקתק
של פירות וסיומת חלקה.

ג'וני ווקר בלאק לייבל 24/44 40%

סקוטי .בלנד של וויסקים העובר יישון
של לפחות  12שנה בחביות.

ג'וני ווקר גרין לייבל 34/65 40%

סקוטי .בלאנד של ווויסקים מאלט העובר
יישון של לפחות  15שנה בחביות.

לפרויג 32/59 40% 10

סקוטי .סינגל מאלט בן  15שנה העובר
יישון ב 3-חביות שונות ביניהן חביות
שרי וברבן.
טעמים של שרי קקאו וניל ופירות.

צ'יטה 34/62 43%

יפני .סינגל גריין .מיוצר מתירס
ומיושן בחביות עץ אלון שהכילו בעבר
ברבן ,שרי ויין אדום.
קליל ונעים לשתיה.

מקאלן 35/63 43% 12

סקוטי .סינגל מאלט בן  12שנה.
נחשב למותג הוויסקי הטוב בעולם.

סקוטי .סינגל מאלט בן  10שנים בעיני
רבים נחשב לוויסקי המעושן ביותר.
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גורדונס 22/38 37.5%

מותג הג'ין הנמכר ביותר בעולם מסוג לונדון דריי ג'ין קלאסי

היימנס אולד טום 24/39 40%
מעט מתקתק ועדין

בומביי ספייר 25/41 40%

מבוסס על מתכון עתיק משנת  ,1761עשיר בתבלינים מכל העולם
יותר מכל ג'ין אחר

בומביי ספייר איסט 26/44 42%
מתובל בתבלינים מהמזרח הרחוק

הנדריקס 29/47 41%

מגיע מסקוטלנד ,בין הג'ינים המיוחדים בעולם מתובל ב11-
מרכיבים וביניהם מלפפון ועלי כותרת של ורדים
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ארק עלית 16/27 40%
מותג ישראלי של משקה הארק המיוצר כבר משנת 1824
אוזו 14/25 40% 7
משקה אניס יווני
פרנו 23/39 40%
משקה צרפתי מתובל באניס ,שומר
כוסברה ,מנטה ותבלינים רבים נוספים
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פידג' תאנים 14/25 20%
ליקר תאנים מתוק
ג'ק דניאלס דבש 25/45 35%
ליקר דבש על בסיס וויסקי ג'ק דניאלס
סאותרן קומפרוט 22/36 35%
ליקר אפרסים ע"ב וויסקי אמריקאי
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ייגרמייסטר 23/39 35%
ליקר מתקתק מריר המיוצר מ 56-רכיבים טבעיים
ביניהם עשבים ,תבלינים ופירות
שרטרז ירוק 31/53 55%
ליקר עשבים העשוי מלא פחות  130מרכיבים טבעיים
נרקח כנוסחה סודית לחיים ארוכים במנזר שרטרז
שבאלפים בצרפת
פרנט ברנקה 21/36 35%
ליקר עשבים מריר המיוצר מ 40-תבלינים
ועשבים מכל העולם ,מיושן כשנה בחבית
קמפרי 18/32 25%
ליקר עשבים מריר
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בקרדי לבן 21/37 40%
מותג הרום הנמכר ביותר בעולם ,קליל ונקי
בקרדי גולד 23/41 40%
מתקתק ,עובר תהליך יישון בין  2ל 5-שנים
טעמים של וניל וקרמל
קפטן מורגן שחור 23/41 40%
רום כהה מורכב מכמה סוגי רום
עובר תהליך יישון של עד  7שנים בחביות חרוכות
זקאפה 25/47 40% 23
אחד ממותגי הרום המשובחים ביותר
מחביות בנות  6עד  23שנים

