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HOUR



HAPPY HOUR
ראשון-חמישי ושבת 18:00-20:00

1+1 לאדם על קוקטיילים וג'ין טוניקים, אוכל במחירים מיוחדים

ציפס פולני   27  

קרעים של תפו"א מפוחם עם שמנת 

וכל  מרוטשות  עגבניות  חמוצה, 

מה שחריף

נאצ'וס חלל   34  

נאצ'וס חם מקמח תירס עם גבינה 

ת  נ מ ש  , ה ס ל ס  , ו י נ פ ל ח  , ת כ ת ו מ

חמוצה ופריחולס 

גרילד צ'יז   34  

בגבינות  ועטוף  מלא  בריוש  לחם 

עגבניות,  גרגירים,  דיז'ון  מותכות, 

חלפניו ופלפל קלוי 

סוגר פינה   34  

קורנביף, חזה הודו, חסה, עגבניה, 

ואיך  וחרדל,  קארי  מיונז  חלפניו, 

אפשר בלי קורנישונים

בורקס   34 

טחינה  עם  בגבינות,  מלא  פילאס 

שומרונית, חמוצים, עגבניות, ביצה 

קשה ופלפלונים חריפים

66 / 84 פיצה גדולה / בינונית 

 72 / 102 תוספות לפיצה )עד 3( 

זיתים ירוקים / זיתי קלמטה / בצל / 

עגבניה / תירס / חלפיניו 

פוקאצ'ה   19  

עם  אבן  ר  ו בתנ שנשרפה  טריה 

עגבניות, טחינה ושמן

צלחת של לבנה   27  

לבנה דרוזית עם סומק, ארטישוקים 

צלויים, עגבניות מרוסקות ושמן זית

צלחת גבינות   34  

תום כבשים, גאודה עיזים ומנצ'גו 

עם קרקרים וריבה

סלט קיסר   34  

 , ן ' פרמז גילופי  רומית,  חסה  עלי 

רוטב  עם  ות  י אפו לחם  ות  בי קו

קיסר קלאסי

סלט כרובית שרופה   34  

תערובת  שרופים,  כרובית  פרחי 

י  ת י ז  , ל ו ג ס ל  צ ב  , י ר ש ת  ו י נ ב ג ע

קלמטה

מגש ירקות שוק   27  

 , קולורבי גזר,  עגבניה,   , ן מלפפו

אדום  פלפל  שומר,  צנונית,  סלרי, 

וטחינה שיהיה מה לטבול

רד וולווט   27     |     שוקולד אוורירי   27

 טבעוני או ניתן לטבען    



G I N    [noun]

1.   A supreme spirit that makes 
everything better

C L U B   [adjective]

1.  A group of persons organized 
for a social, athletic, political or 
other purpose

2.  To combine or join together, as 
for a common purpose

S U P R E M E   [adjective]

1.  Highest in rank of authority 

2.  Highest,in degree of quality

3.  Ultimate, Final 



SUPREME G&T'SSHAKEN
כל הג׳ין וטוניק שלנו מוגשים בכוס בלון עם גארנישים 

ההגשות הן המלצה וניתן לבחור טוניק שרוצים

- 56 - - 52 -

Smash no.23
ין, ליים טרי, בזיליקום. ג׳

מרענן וקליל עם טעם של עוד

Suckittome
ג׳ין, שרטרז ירוק, שקדים, אננס, קינמון.

טרופי, מתקתק, מלא עומק 

Not Yo' Mamam's Peaches
ג׳ין, תה שחור, אפרסק, וניל, הדרים, מרווה.

פירותי ומלא זכרונות

Green Velvet
ין, וורמוט אמבר, אלדרפלאוור, מאצ׳ה, אשכולית ורודה, למון גראס,  ג׳

קפיר ליים, לימונית. פרחוני, עשבוני, מתוחכם ומתפתח

Badass Mule
ין, ג׳ינג׳ר טרי, מיץ ליים, בירת חיטה. ג׳

חרפרף, מרענן ומחייה נפשות

Bloody Gringo
ג׳ין מזקל, ג׳ין תפוז דם, ליים, אשכולית, אגבה, הבנרו.

מעושן והדרי כמו מעבר לגבול

 Bloody Hell
ג׳ין, שרי, מיץ עגבניות, תערובת תבלינים סודית, הבנרו.

חזק מתובל ומלא אומאמי

Groovy Geisha
ג׳ין, סאקה לא מסונן, מלפפון, טרגון, ליים, יוזו.

עשבוני, מרענן ומענג

Superfly
, זוטא לבנה.  ג׳ין מתובל בשקדים קלויים, מקלות ליקריץ, קליפת לימון, נענע

מומלץ עם ג׳ינג׳ר ביר או ביטר למון

 Bootsy
ג׳ין מתובל בתות, קליפות ליים קלויות, סומק, פלפל שחור, בזיליקום.

 מומלץ עם אשכולית אדומה 3Cents או טוניק

Black Dynamite
, אגוז מוסקט, ג׳ין מתובל בפלפל אנגלי, ציפורן, קינמון סיני, היביסקוס

קליפות תפוז והל מעושן. מומלץ עם טוניק יבש

Proud Merry
, למון גראס. רובארב, וורבנה, שיסו, פלפל סצ׳ואן, וניל

 מומלץ עם טוניק יבש או ג׳ינג׳ר אייל

Cherry Kola
המרכיבים סודיים! כזה לא טעמתם. 

, חצי טוניק )סוניק( / טוניק לימון  מומלץ עם חצי סודה

Da Classic
ג׳ין יבש עם טוניק

Da Trendy
ג׳ין ורוד עם טוניק

 ניתן להזמין ג'ין מהתפריט ולשלב עם מיקסר לבחירתכם:

Mediterranean, תומאס הנרי טוניק, תומאס הנרי ג'ינג'ר  פיבר טרי Indian, פיבר טרי 

ביר, תומאס הנרי לימון, פרנקלין אנד סאנס טוניק, פרנקלין אנד סאנס טוניק לייט, פרנקלין 

אנד סאנס אשכולית אדומה וברגמונט, 3Cents טוניק, 3Cents אשכולית, בריטוויק טוניק



CLASSIC GIN
COCKTAILS

Old School to Modern Classics

Alaska

Angel Face

Archangle

Army & Navy

Aviation

Bees Knees

Bennet 

Bijou

Bronx

Clover Club

Corpse Reviver #2

East Side

Fizz

Gimlet

Gin Gin Mule

Gordons Cup

Hanky Panky

Jasmine

Last Word

Martinez

Martini

Negroni

Old Maid

Pegu Club

Pink Gin

Pink Lady

Singapore Sling

Smash

Southside

Tom Collins

White Lady

THE VIRGINS

Bustin' Loose
, סודה אננס, ליים, כפיר ליים, למון גראס, מאצ'ה

Pop the Cherry
, סודה אמרנה, קליפת ליים, ג'ינג'ר, קינמון, סומק, מית ליים

Spicy Love 
, הבנרו אשכוליות, ג'ינג'ר, תה, לימון

Virgin Geisha
, לימון  יוזו, ליים, מלפפון, נענע, טוניק

- 38 -

ללא אלכוהול

10 ש"ח קוקטייל קלאסי על ג'ין מיוחד - מחיר מנה+

מרטיני על ג'ין מיוחד - מחיר מנה וחצי של הג'ין

And many more...

- 52 -



תפריט טעימות של ג'ין עפ״י סגנונות

(15cc) וטוניק להבלטת הטעמים 5 ג'ינים 

תפריט טעימות של ג'ין עפ״י סגנונות

(15cc) וטוניק להבלטת הטעמים 5 ג'ינים 

- 72 -

- 87 -

Bols Genever

Hayman's Old Tom

Bloom

  Stockholms Branneri Oak

 Beefeater Pink

ABV. ארץ מקורסגנוןג׳ין

ABV. ארץ מקורסגנוןג׳ין

ABV. ארץ מקורסגנוןג׳ין

הולנד

אנגליה

וורינגטון, אנגליה

שטוקהולם, שבדיה

לונדון, אנגליה

42.0%

40.0%

40.0%

45.0%

37.5%

Genever

Old Tom

London Dry

Aged

Compound

Hinata

Opihr

Roku

Wa Gin

Yuzu

נארה, יפן

וורינגטון, אנגליה

אוסאקה,יפן

איבארקי, יפן

ניצ׳נאן, יפן

47.0%

42.5%

43.0%

45.0%

47.0%

New Wave

 London Dry

New Wave

Dry

New wave

Akko Julius

 Golani Etrog

Milk & Honey Levantine

Thinkers Pink

Yerushalmi Olive Branch

גליל מערבי, ישראל

גולן, ישראל

תל-אביב, ישראל

ירושלים, ישראל

ירושלים, ישראל

40.0%

37.5%

46.0%

40.0%

45.0%

New wave

Compound

New Wave

Compound

New wave

- 114-

TAKE A FLIGHT

THE OG FLIGHT

THE HOLY FLIGHT

ORIENT EXPRESS FLIGHT

TAKE A FLIGHT

- 117 -

- 74 -

Bloom Jasmine Rose

Mare

Mezcal Gin

Barrister Blue

 Whitley Neill Blood Orange

Berkley Square

Oxley

G'vine

London no.1 Sherry Cask

Monkey 47

ABV. ארץ מקורסגנוןג׳ין

ABV. ארץ מקורסגנוןג׳ין

וורינגטון, אנגליה

ספרד

וואהאקה, מקסיקו

סנט פטרסבורג, רוסיה

אנגליה

מייפר, אנגליה

אנגליה

צרפת

אנגליה

היער השחור, גרמניה

40.0%

42.7%

45.0%

40.0%

43.0%

46.0%

47.0%

40.0%

43.0%

47.0%

Compound

Dry

New wave

Compound

Compound

London Dry

 London Dry

New Wave

Aged

Dry

HIGH ROLLERS FLIGHT

WHAT IS HIP FLIGHT



GRUB

ציפס פולני   36  

קרעים של תפו"א מפוחם עם שמנת 

וכל  מרוטשות  עגבניות  חמוצה, 

מה שחריף

נאצ'וס חלל   44  

נאצ'וס חם מקמח תירס עם גבינה 

ת  נ מ ש  , ה ס ל ס  , ו י נ פ ל ח  , ת כ ת ו מ

חמוצה ופריחולס 

גרילד צ'יז   42  

בגבינות  ועטוף  מלא  בריוש  לחם 

עגבניות,  גרגירים,  דיז'ון  מותכות, 

חלפניו ופלפל קלוי 

סוגר פינה   44  

קורנביף, חזה הודו, חסה, עגבניה, 

ואיך  וחרדל,  קארי  מיונז  חלפניו, 

אפשר בלי קורנישונים

בורקס   42 

טחינה  עם  בגבינות,  מלא  פילאס 

שומרונית, חמוצים, עגבניות, ביצה 

קשה ופלפלונים חריפים

66 / 84 פיצה גדולה / בינונית 

 72 / 102 תוספות לפיצה )עד 3( 

זיתים ירוקים / זיתי קלמטה / בצל / 

עגבניה / תירס / חלפיניו 

פוקאצ'ה   23  

עם  אבן  ר  ו בתנ שנשרפה  טריה 

עגבניות, טחינה ושמן

צלחת של לבנה   34  

לבנה דרוזית עם סומק, ארטישוקים 

צלויים, עגבניות מרוסקות ושמן זית

צלחת גבינות   44  

תום כבשים, גאודה עיזים ומנצ'גו 

עם קרקרים וריבה

סלט קיסר   42  

 , ן ' פרמז גילופי  רומית,  חסה  עלי 

רוטב  עם  ות  י אפו לחם  ות  בי קו

קיסר קלאסי

סלט כרובית שרופה   42  

תערובת  שרופים,  כרובית  פרחי 

י  ת י ז  , ל ו ג ס ל  צ ב  , י ר ש ת  ו י נ ב ג ע

קלמטה

מגש ירקות שוק   38  

 , קולורבי גזר,  עגבניה,   , ן מלפפו

אדום  פלפל  שומר,  צנונית,  סלרי, 

וטחינה שיהיה מה לטבול

רד וולווט   34     |     שוקולד אוורירי   34

 טבעוני או ניתן לטבען      


