
wine list

קתקתמו יטמורא| ןבל

יתוריפו ןנערמ| ןבל

בכרומו ילרנימ| ןבל

רישעו יתאמח| ןבל

148דרפס ,הינולטק ,הדלרמזא היניו ,סרוט

18537רטיל1– הינבולס ,הייריטס ,ן'גולח ,לבוק

16441הינמרג ,לזומ ,גנילזיר ןברוא ,סייו קינ

190יעבט– הניטנגרא ,הזודנמ ,החבוא הל ,הילוח הטנס

15639הילטיא ,היילופ ,ונאיפולאט ,ונזרמ ןס

158הילטיא ,הירבמוא ,וקיסאלק וטביירוא ,ינלטסק

16842לגוטרופ ,הדרו וניו ,ולרמא וקיב ,לאמא וד הטניק

17644הילטיא ,היליציס ,ולירג הנודרש ,האווקספ

20852לארשי ,הווקת רפכ ,ןאלב ןויניבוס טנ ,פילוט

210הירגנוה ,יאקוט ,שבי טנימרופ ,הלסרד וטאש

21654תפרצ ,ראולה קמע ,שבי הרבוו ףוט הל ,ןוגאראד ןוסיימ

22456הינמרג ,ץלאפפ ,ןאלב ןויניבוס ,גנינויו ןופ

255לארשי ,לילג ,יקובד ,ןייטשדלפ

16842תפרצ ,ןורה קמע ,הינויו ,סאלד

17243תפרצ ,ןויסורקודגנל ,הנודרש ,ושיב הדןוזירוה

21654הילטיא ,וטנו ,ןבלל רוחשמ ,המיז

220תפרצ ,ןוגרוב ,ילבאש ,ורטוג ןיימוד

305הינמרג ,לזומ ,תורגוב םינפג גנילזיר ,רוטילומ סוקרמ

18847תפרצ ,תפרצ םורד ,הנודרש ,ייטוק הל

21654ב״הרא ,הינרופילק ,הנודרש ,לגוב

260לארשי ,ןוילע לילג ,הנודרש ,אירול

275דנליז וינ ,ורובלרמ ,הנודרש ,ייבידואלק

305לארשי ,הדוהי ירה ,הנודרשC ,לטסק

Happy hour

19:30–18:00 םוי לכ
30%  תואקשמהו לכואה טירפת לכ לע החנה

| םותכ

20852לארשי ,הדוהי תלפש ,םותכ ,אטב

21654הינבולס ,הייריטס,דנואפ דנאטסול ,ץבאז

22456ינגרוא- לארשי ,ןוילע לילג ,לקרונש ,םטל

260יעבט- הילטיא ,היליציס ,וקנאלב ירוט ,ונירמהרוטבלס

280 יעבט ,ינגרוא- הילטיא ,הטנומאיפ ,הייבס ,ירמד

295יעבט- תפרצ ,ןויסור ,ירג הד ה'זנוראט ,'גאפל ןיימוד

18639הילטיא ,וזיורט ,טורבוקסורפ ,וטנוימ

218הינבולס ,הייריטס ,הזור טנ טפ ,ץבאז

240הינבולס ,הייריטס ,גנילזירשלוו הנודרשאתייב ,לבוק

420תפרצ ,ןייפמש ,NV טורב ,ראניור

| תועוב



| הזור

15238הילטיא ,וסור ורוממ ,יני׳ציפ

22456ב"הרא ,הינרופילק ,ןברב תויבח ןויניבוס הנרבק ,יבדנומ טרבור

260לגוטרופ ,ורודה קמע ,זאק דנא טקור

305הילטיא ,וטנו ,הל'צילופלו הלדהנוראמא ,ידלאויו

לילקויתוריפ | םודא

14837תפרצ ,ןורה קמע ,׳זור ,ןיפוד הל

15639הילטיא ,וטנו ,הרוירפוסהל'צילופלו ,וטאנז

164לגוטרופ ,הברגלא ,וטניט ,רובלא הליו

19649לארשי ,בידנה תעקב ,םודא הראמ ,היאמ

240 הינבולס ,הייריטס ,שיקנרפואלבסטור ,לבוק

260יעבט– הילטיא ,היליציס ,וסור ירוט ,ונירמהרוטבלס

285יעבט- לגוטרופ ,ואדה קמע ,הנינ ,זרומ הדהסאק

יתמדאו לבותמ | םודא

16842הילטיא ,וטנו ,הרנלא ,וטאנז

19649תפרצ ,ראולה קמע ,קנרפ הנרבק ׳זורו׳זנא ,רשולק טיטפ הד ןיימוד

198דרפס ,החויר ,הברזר החויר ,הינורב

205תפרצ ,ןוגרוב ,זיינולאשטוק ,יסקוב הדןורייניו

21253לארשי ,יברעמ לילג ,G.S.M ,רושיכ

22055לארשי ,הדוהי תלפש ,ןויניבוס הנרבק ,קזב

230לארשי ,ןלוגה תמר ,הריס ,ריטנק

שביו יסאלק | םודא

19649הילטיא ,הטנומייפ ,יטסא׳ד הרברבהמרוא הל ,ולראיק הלקימ

20852ינגרוא– תפרצ ,ודרוב ,ונרוק הדהיווקא ,ונרוק וטאש

218תפרצ ,ודרוב ,ןוילימא טנס ןאטנומ ,ויווג וטאש

22055תפרצ- דרפס ,תישילשבשנארג ,'גאפל ןיימוד

22456ינגרוא– לארשי ,ןוילע לילג ,ורגלא ,םטל

365לארשי ,למרכ ,הווק יטב ,המלש תב

380הילטיא ,וטנו ,60:20:20 ,המיז

יתמצועו רישע | םודא

17644ינגרוא- תפרצ ,ןור הדטוק ,הזור ,סנטסיזר הל

182לארשי ,הוקת רפכ ,קנרפ טייו ,פילוט

22055לארשי ,ןוילע לילג ,הזוררולפ הל ,אירול

224לארשי ,הדוהי תלפש ,הזור ,אטב

255הילטיא ,וטנו ,סטינימ11 ,האווקספ
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