
תרבות
אוכל

כריכיםלפתוח את התאבון

תוספות

המבורגר ג'יפסי
 220 גרם בשר אנטריקוט, 

חסה, עגבנייה, בצל 
ומלפפון חמוץ 

65

המבורגר ג'יפסי
 220 גרם בשר אנטריקוט, 

חסה, עגבנייה, בצל 
ומלפפון חמוץ 

69

חוויה
ג'יפסי טאפסים

לחם הבית מוגש עם קרם זיתי 
קלמטה, דיפ עגבניות,

שמן זית ובלסמי 
39

פטה כבד
פטה כבד עוף מוגש עם 

טוסטונים וריבת בצל 
45

שיפודי פרגית
צמד שיפודים בתיבול אסייתי 

לצד סלטון מרענן 
45

קרפצ'יו סינטה 
סינטה, בלסמי, שמן זית רוקט

 ושקדים לצד צנימים
49

כרובית קריספית 
פרחי כרובית פריכות, מוגש עם 

צ'ילי מתוק
45

 עראייס לנישנוש
שלושה רבעי פיתה על הגריל 
ממולאים בשר טלה טחון עם 

צנוברים ועיטור טחינה
*ניתן לקבל מנה טבעונית

48

שניצלונים וצ'יפס
רצועות חזה עוף מצופות 

בפירורי לחם מיוחדים
49

סלט קיסר
לבבות חסה פריכים, בצל סגול 

עגבניות שרי, קרוטונים, חזה עוף 
צלוי ורוטב קיסר

55

כריך חזה עוף
ג'בטה עם חזה עוף בגריל בתיבול 
עדין, חסה, עגבנייה ואיולי פלפלים

62

כריך קריספי צ'יקן 
ג'בטה עם חזה עוף בציפוי פריך, 

מיונז, חסה, מלפפון חמוץ, עגבנייה 
וקולסלואו 

62

Beyond Meat  המבורגר
המבורגר טבעוני מוגש עם חסה, 

עגבנייה, בצל ומלפפון חמוץ 
59 

צ׳יפס קטן
15/25

צ׳יפס בטטה
20/30

טבעות בצל
18/28

קצת ירקות

אנטריקוט בפיתה 
 צמד חצאי פיתה במילוי 

אנטריקוט, בצל מוחמץ ופטרוזיליה 
מוגש עם טחינה

69

עוגת שוקולד חמה
עוגת שוקולד נימוחה עם 
רוטב שוקולד עשיר וחם

45

מיקס מתוקים
פחזניות, מיני סניקרס, מיני 

בר שוקולד ומקרון
63

סלט בריאות 
עגבנייה, מלפפון, בצל, נענע, 

פטרוזיליה, כוסברה, סלרי, 
חמוציות, שקדים, קוביות בטטה 
ובורגול, בתיבול שמן זית ולימון 

55

ברולה קומותיים
שכבות קרם ברולה עם טוויל בצק 

עלים, סוכר ובננות מקורמלות
42 קרמינו

תחתית שוקולד מריר, קרם ברולה, קרם 
שוקולד עשיר בציפוי נוגט ושברי בייגלה

45



Cosmopolitan

Disko 
Partizani

וודקה, חמוציות וסאוור

ג'ין וטוניק – 35 
וודקה אקסל – 35 

קמפרי תפוזים -  33 
לימונערק – 35

48

strawberry boy
ערק, וודקה, 
תות, ספרייט 

ונענע

42

jasmine
ג'ימסון לימון 

נענע פסיפלורה 
ולימונדה

45

Linda
ג'ין פירות יער 
גרנדין קורסאו 
סוואר טריפל 

סק וספרייט

45

42

ג'ין, וודקה, 
מיץ אננס, 
ליקר תות, 
אננס ותות 

קפוא

HeaVen
 טקילה, מנגו 

נענע מיץ 
אננס סוואר

48

וויסקי אירי

ברבן

סינגל מאלט 

טקילה

וויסקי
ג'ק דניאלס - 22/40

ג'וני ווקר שחור  -   52/28 

ג‘ין

ג'יימסון    -  39/20 

ווילד טרקי 81 - 20 / 39 
ווילד טרקי  101 - 22 / 40

פור רוזס - 22 / 40 

גמלא מרלו – 38/120 
גמלא שרדונה – 38/120

בלו נאן – 32/110
בטא וין גרי רוזה -  38/120 

בטא כתום - 38/120
ספיישל רזרב שרדונה -38/120 

גלנמורנג'י 10 - 25 / 49
גלנפידיך 12 - 25/ 49 
 59 / 30 - 12 גלנליווט 

65 / 33 - 12 מקאלן 

יין

סמירנוף 20 /39 
קטל וואן 20 / 39 
גרייגוס - 28 / 55
ואן גוך - 25 / 49

וודקה

תפריט אלכוהול
בירות

מהחבית

מהבקבוק

אניס
עלית  - 19/ 35

ערק נח - 20/ 39
אוזו 12 - 20 / 39

 39 / 20 קווארבו גולד - 
דון חוליו רפסדו - 22 / 40 

49 / 25 פטרון אנייחו - 

גורדונס 20 / 39 
טנקרי 10 - 22 / 40

הצטרפו 
לחבר 

המועדון 
שלנו

*ווילד טרקי 81, ג'יימסון, ערק, אוזו 12, ייגר 
קטל, וואן, אספילון, גורדונס, פיג', סמירנוף

 10 צ‘ייסר ב-
בכל הזמנה של 
בירה מהחבית 

שתיה קלה

 15 -  XL

14 קולה - 
זירו - 14 

ספרייט - 14
זירו ספרייט - 14 
סודה / מים - 10 

תפוזים / לימונדה / 
לימונענע - 12

14 פיוזטי אפרסק - 
מאלט - 14

 

ויינשטפן  -   29 
בלאנק - 31 

    - UNFILTERED  גולדסטאר      
גינס פחית- 33 

קרלסברג 0.0  - 28 
דאורה (ללא גלוטן) - 28 

סומרסבי – סיידר תפוחים מוגז - 28 

31

גולדסטאר  -    

 שפירא      -
היינקן        -        31/35
29/34

31/35


