רוזה פארקס
גם רוזה פארקס שינתה את העולם בלי לקום מהכיסא.

בירה

ויתקין מסע ישראלי לבן

(ישראל)42/141 .

כרם בן זמרה שרדונה ,רכסים

חבית  330/470מ"ל

(ישראל)47/164 .

גולדסטאר26/30 .

רוזה

מכבי25/29 .
הייניקן27/32 .

לה ז'אמל סנסאו רוזה (צרפת)39/134 .

גולדסטאר לא מסוננת27/32 .
29/34

פאולנר.

יינות אדומים

לה שוף 38 .1/3

אלאמוס מלבק (ארגנטינה)37/127 .

מלכה בהירה 29/36

רופינו קיאנטי (איטליה)38/130 .
פאוסטינו אדום  VIIריוחה (ספרד)39/134 .

בקבוקים

לה ז'אמל סירה (צרפת)41/143 .

גולדסטאר27 .

דישון קברנה סוביניון ,רכסים (ישראל).

מכבי 29 .7.9

47/164

הייניקן29 .
סול34 .
קסטיל רוז'37 .

מבעבעים

 STRONGBOWסיידר30 .

קאווה/למברוסקו31/118 .

היינקן 27 .00

קוקטיילים
קנקנים

Sympathy for the devil

 1.8ליטר

ג'ק דבש ,ג'ינג'ר ,נענע ,לימונדה ,מלפפון.

גולדסטאר  /מכבי103 .

45

הייניקן /גולדסטאר 111 .UF

Dazed and confused
ג'ק

פאולנר  /מלכה121 .

דניאלס,

זעפרן,

תפוחים,

לימון,

חמוציות45 .
Hold me, thrill me, kiss me, kill me

יינות

ג'ין ,יוזו ,לימון ,בירה ג'ינג'ר ,מלפפון,
בזיליקום ,נענע47 .

יינות לבנים

Bittersweet symphony

שרדונה אלאמוס (ארגנטינה)37/127 .

ג'ין,

בלו נאן גוורצטרמינר (גרמניה)39/134 .

אשכוליות49 .

פומה סוביניון בלאן דלתון (ישראל)39/134 .

Were the wild roses grow

מאד

האוס

סוביניון

בלאן

(ניו

זילנד).

קמפרי,

פסיפלורה,

לימון,

מיץ

וודקה ,ורדים ,ליצ'י ,חמוציות ,לימון49 .

42/146

Bohemian rhapsody

אנטרה פינו גריג'יו (איטליה)43/148 .

רום מתובל ,ליקר פלרנום ,שקדים ,אננס,

דומיין פוריי שאבלי (צרפת)46/158 .

לימון49 .

שעות שמחות ברוזה 1+1 ,על משקאות 25% ,הנחה על האוכל
ימים א'-ה'  .18:00-20:00ו'  .19:00-21:00ש' .17:00-19:00
*לא כולל יינות ופלטת גבינות * קוקטייל שני בחצי המחיר *תקף לכל סועד בנפרד *לא כולל בקבוקי זכוכית וקנקנים

רוזה פארקס
גם רוזה פארקס שינתה את העולם בלי לקום מהכיסא.

אלכוהול
ויסקי סקוטי

וודקה

שיבס ריגאל 30/48 .12

אבסולוט14/36 .

ג'וני ווקר אדום24/38 .

סטולי גולד26/42 .

ג'וני ווקר שחור30/48 .

בלוגה28/45 .

שיבאס ריגאל 36/58 .18

גרייגוס30/48 .
ואן גוך בטעמים30/48 .

ויסקי ברבן/טנסי
פור רוזס26/42 .

ג'ין

ג'ק דניאלס28/44 .

ביפיאטר14/36 .

ג'ק דניאלס דבש29/46 .

ביפיאטר 26/42 .24
מילק אנד האני לבנטין ג'ין 26/42

ג'נטלמן ג'ק33/52 .
ג'ק דניאלס סינגל בארל

בומביי26/42 .

38/61

הנדריקס28/44 .

ויסקי מאלט

רום
הוואנה קלאב  3שנים26/42 .
הוואנה קלאב  7שנים28/44 .

גלנליווט פאונדרס ריזרב29/45 .
גלן פידיך 29/45 .12
גלן פידיך 36/58 .15
גלנמורנג'י 36/58 .10

טקילה
אולמקה גולד14/38 .
קוארבו גולד24/38 .
פטרון אנייחו30/48 .

בלוויני דאבל ווד36/58 .
לאפרויג 36/58 .10
טליסקר36/58 .
מקאלן 41/65 .12
גלן פידיך 47/74 .18

ויסקי אירי

גלן פידיך אוריג'ינל47/74 .

ג'יימסון14/36 .

גלנליווט 47/74 .18

טולמור דיו24/37 .

לגבולין 47/74 .16

בושמילס24/37 .
בלאק בוש29/46 .
ג'יימסון בלאק בארל36/58 .
ג'יימסון גולד רזרב59/94 .

קוניאק
קורווזיה 30/48 .VS
הנסי 30/48 .VS

שעות שמחות ברוזה 1+1 ,על משקאות 25% ,הנחה על האוכל
ימים א'-ה'  .18:00-20:00ו'  .19:00-21:00ש' .17:00-19:00
*לא כולל יינות ופלטת גבינות * קוקטייל שני בחצי המחיר *תקף לכל סועד בנפרד *לא כולל בקבוקי זכוכית וקנקנים

רוזה פארקס
גם רוזה פארקס שינתה את העולם בלי לקום מהכיסא.

קורווזיה 36/58 .VSOP
רמי מרטן 36/58 .VSOP

שתייה קלה
מינרלים10 .
פפסי12 .MAX /

אפריטיף

 /7UPדיאט 12 .7UP

מרטיני ביאנקו /רוסו /דריי24/38 .
קמפרי14/38 .

פרייה ( 330מ"ל)15 .
טוניק/סודה12 .

אפרול14/38 .

קרנבריז/אשכולית
אדומה/תפוזים/לימונדה12 .

דג'סטיף

משקה אנרגיה 18 .XL

בחרובקה24/40 .

תוספת משקה קל/סאוור10 .

ייגרמייסטר24/40 .

תוספת טוניק/סודה/ראשן12 .

שרטרז ירוק30/48 .

תוספת 12 .XL

פרנט ברנקה24/40 .
ליקרים

**צ'ייסרים

דרמבוי26/42 .
סאוטרן קומפורט26/42 .

ב 14ש"ח שאל את

הצוות**

פידג'14/34 .
בד אפל24/40 .
בייליס24/40 .
אניס
ערק אשקלון14/26 .
ערק שליט20/32 .
אוזו21/34 .
ריקארד/פסטיס/פרנו23/36 .
אבסינט23/36 .
סמבוקה לבנה/שחורה24/40 .

שעות שמחות ברוזה 1+1 ,על משקאות 25% ,הנחה על האוכל
ימים א'-ה'  .18:00-20:00ו'  .19:00-21:00ש' .17:00-19:00
*לא כולל יינות ופלטת גבינות * קוקטייל שני בחצי המחיר *תקף לכל סועד בנפרד *לא כולל בקבוקי זכוכית וקנקנים

