
  שתו באחריות וסעו בזהירות  

Alcoholאלכוהול

Jameson

Stolichnaya

Campari

Arak

ג'יימסון

סטוליצ'נייה

קמפרי

ערק

21 / 42

15 / 30

15 / 30

13 / 25

Energy Drink

Freshly juice 
Orange juice / Lemonade / Red grapefruit

משקה אנרגיה

 מיץ טבעי 
תפוזים / לימונדה / אשכוליות אדומות

10

5

Additionsתוספות

 Alcohol   אלכוהול

Beerבירה

Paulaner

Heineken

Goldstar

פאולנר

הייניקן

22גולדסטאר

27

24

0.3L / 0.5L

Hugo 
Elderflower, Cava, lemon and mint

Midori Sour
Melon liquor, lemonade and crushed ice

Lemon Arak
Ice mint lemonade with Arak

Aperol Shpritz
Aperol, Cava, soda and sliced orange

הוגו
תמצית פרחי סמבוק, קאווה, נענע ולימון

מידורי סאוור
ליקר מלון, לימונדה וקרח כתוש

לימון ערק
אייס לימונענע עם ערק

אפרול שפריץ
אפרול, קאווה, סודה ופלח תפוז

30

30

Cocktailsקוקטייל

30

30

Barkan, Special Reserve, Shiraz
Barkan, Reserve, Gewürztraminer
Barkan, Reserve, Cabernet Sauvignon
Cava, Semi Sec

ברקן,  ספיישל רזרב,  שיראז

ברקן, רזרב, קברנה

ברקן, רזרב, גוורצטרמינר

קאווה 

25 / 87

29 / 96

25 / 87

23 / 76

Wineיין Serving / Bottleבקבוק / כוס



Desserts   קינוחים

להמשך החגיגה ניתן להזמין עוגות הביתה   

CHOCOLATE FUDGE (Flourless)
Chocolate cake frothed dark chocolate. 
Served with whipped cream
& vanilla ice cream

פאדג' שוקולד )ללא קמח(
עוגת שוקולד אפויה בציפוי שוקולד מריר 

מוגשת עם גלידת וניל וקצפת

39

APPLE PIE
Filled with caramelized apples. Served 
with whipped cream & vanilla ice cream

פאי תפוחים
בצק פריך במילוי תפוחים מקורמלים 

מוגש עם גלידת וניל וקצפת 

39

CAKE OF THE DAY
Ask the waiter

עוגת היום
שאל את המלצר/ית

36

עוגת גבינה פירורים
קרם גבינה על בסיס בצק פריך 

ופירורים אפויים

36CRAMBLE CHEESE CAKE
Cream cheese topped with crusty crumbles

BAKED LEMON CHEESE CAKE
Coated with lemon & white chocolate ganache

36 גבינה לימון
עוגה גבינה אפויה עם לימון 

בציפוי גנאש שוקולד לבן

וופל בלגי
עם בננות מקורמלות, 

גלידת וניל, קצפת ונוטלה

BELGIAN WAFFLE
Served with Caramelized bananas, 
vanilla ice cream, whipped cream & nutella

39

28 אבטיח )בעונה(
תוספת בולגרית 7 &

WATERMELON
Bulgarian cheese - additional  7 NIS


