geisha
48

violet
JAPANESE GIN + VIOLET LIQOUR + BITTER LEMON
52

ginger margarita
TEQUILA + COINTTREAU + GINGER
54

mezcalita
MEZCAL + CHILI + HERB BITTER
52

smokey paloma
MEZCAL + RED GAPEFRUIT + IPA BEER
52

green16
MIDSUMMER GIN + SOUR + FRESH GREENS
52

passion flower
ARAK + PASSIONFRUIT LIQUOR + KINA L'AERO
52

congac ginger
COGNAC VS + COINTREAU + GINGER BEER
52

carribean negroni
GRAN CLASSICO + AGED RUM + WHITE VERMOUTH
54

happy hours
weekdays : 08:00 - 19:00
weekend brunch : 08:00 - 17:00
cocktails
jasmine • bloody mary • plum tea • pimm's cup •
tom collins • something sour • umeshu spritz
38
25% off on weekdays
15% off on weekends
on hard liquor • beer • wine • sake

cocktail party

PASSIONFRUIT LIQOUR + NIGORI SAKE + HERB BTTER

rum

NOILLY PRAT DRY...32
COCCHI STORICO DI TORINO...36
MANCINO BIANCO...38
MANCINO CHINATO...52
MANCINO SAKURA...58
LILLET BLANC/ROSE...38
ANTICA FORMULA...44
HAYMAN'S SLOE GIN...36
GREEN TEA & JASMIN SHOCHU...38
CAMPARI...38
SIRENE...38
BITTER DEL PROFESSORE...52
GRAN CLASSICO...46
KINA L'AERO...46
C’YNAR...32
GREEN CHARTREUSE...46
BITTERS JULLIUS...48
FERNET BRANCA...44
AMARETO...34

ANGUSTURA 5 YEARS...38
PLANTATION GRAND RESERVE...40
PLANTATION PINEAPPLE...44
SAILOR JERRY...40
ZACAPA 23...56
DOORLY'S XO...58

gin
HAYMAN'S LONDON DRY/OLD TOM...38
TANQUERAY 10...48
BOMBAY SAPPHIRE...48
HENDRICK'S...48
HENDRICK'S MIDSUMMER...52
THE BOTANIST...52
CITADELLE...48
G'VINE...52
SELERY GIN...44
MARE...56
MONKEY 47...65
ROKU BY SANTORY...46

tequila + mezcal
MILAGRO SILVER...42
DON JULIO BLANCO...52
DON JULIO RESPOSADO...58
DON JULIO ANEJO...78
PATRON SILVER...54
PATRON ANEJO...62
CENOTE CRISTALINO ANEJO...69
OCHO BLANCO...58
OCHO RESPOSADO...67
OCHO ANEJO...82
MEZCAL VERDE...46
MEZCAL SE BUSCA JOVEN...48
MEZCAL SE BUSCA ANEJO...59

vodka
STOLICHNAYA...40
STOLI ELIT...56
KETEL ONE...44
BELVEDERE...48
GREY GOOSE...54

anis
ARAK NOAH...38
OUZO METAXA...32
OUZO 12...36
OUZO PLOMARI...38
PASTIS HENRI BARDOUIN...40

brandy + eau de vie
PISCO CAPEl...42
GRAPPA NONINO...38
MARC DE GALILEE JULLIUS...42
CALVADOS FINE CH. DU BREUIL...42
BRANDY JULLIUS VII...76

cognac
HENESSY VS...52
REMY MARTIN VSOP...58
REMY MARTIN 1738...64
RENY MARTIN XO...115

whisky
JIM BEAM BLACK...38
MAKKER'S MARK...44
BULLEIT RYE...46
SEXSTON IRISH SINGLE MAIL...48
MONKEY SHOULDER...44
FETTERCAIRN 12...54
GLENFIDDICH 12...52
GLENFIDDICH 14...58
GLENFIDDICH IPA...56
BALVENIE 12...58
BALVENIE 14...78
MACALLAN 12...78
TALISKER 10...76
LAPHROAIG 10...68
THE CHITA...62
HIBIKI JAPANESE HARMONY...98

the

alcohol

aperetif / digestif

sake
karafe 250ml
Sshirayuki Jjunmai...38 • hiyashibori Ddaiginjo...48

bottle
Sfutusu choinama...55 (300ml) • Ssenjo junmai ginjo...85 (300ml) •
hiyashibori daiginjo...135 (720ml)

beer draught
budweiser...27 • malka pale ale...29 • estrella damm...29 •
weihenstephan...29 • guinness...29 • brewdog elvis juise...32

beer bottle
asahi super dry...27 • kirin ichiban...27 •
estrella inedit damm...29 •
brewdog vaga bond (gluten free)...32

מבעבעים • SPARKLING
פרוסקו אקסטרה דריי • מאסקיו די קבאליירי • ונטו ,איטליה 115/36...
קרמו דה לואר • שאטו דה מונגרה • לואר ,צרפת 148/44...
שמפניה ברוט רזרב • טאיטינג'ה • שמפיין ,צרפת 290...
שמפניה פרל רוזה • אלכסנדר בונה • שמפיין ,צרפת 340...

רוזה • 'rose
אליקסיר קוט דה פרובנס • ויניירון סט .טרופה • פרובנס ,צרפת 175/46...
וויספרינג אנג'ל קוט דה פרובנס • קאב ד'אסקלן סשה לישין • פרובנס ,צרפת 229...
גרי דה מרסלאן • רקנאטי • גליל עליון ,ישראל 175...

לבנים יבשים ,חדים ואינטנסיבים • WHITE – DRY & SHARP

מוסקדה לה מרינייה מלון דה בורגון • ויניירון דו פאלה • לואר ,צרפת 119/36...
קוטו דה ג'ינואה סוביניון בלאן • סדריק ברדין • לואר ,צרפת 165/46...
אנז ו שנין בלאן • דומיין פטיט קלושה • לואר ,צרפת 155/44...
סנסר סוביניון בלאן • וושרון • לואר ,צרפת 265...
ארבואה שרדונה • רייקארט • ז'ורה ,צרפת 195...
שאבלי שרדונה • דומיין ויליאם פאבר • בורגון ,צרפת 229/56...
אטלנטיס אסירטיקו • אסטייט ארגירוס • סנטוריני ,יוון 189/48...
אלבריניו לאגאר דה סרברה • ריאס ביישאס ,ספרד 169...

לבנים פירותיים ,מהיבש למתקתק • WHITE – FRUITY TO SLIGHTLY SWEET
בלאנק סוביניון בלאן • פלם • הרי יהודה ,ישראל 195...
 BETAשרדונה • ברקן • גליל עליון ,ישראל 165...
שנין בלאן אסופה • דלתון • גליל עליון ,ישראל 160...
סואבה קלאסיקו גארגאנגה • טמליני • ונטו ,איטליה 165...
גרונר וולטלינר פום האוס • פפאפל • ויינוירטל ,אוסטריה 138/38...
גודלו לוארו • רפאל פלאסיוס • ואלדאורס ,ספרד 175...
פינו בלאן • יודית בק • בורגונלנד ,אוסטריה 185...
ריזלינג • ספרה • הרי יהודה ,ישראל 195...
ריזלינג ריינגאו • בלתזר רס • ריינגאו ,גרמניה 158...
גוורצטרמינר קלאסיק • טרימבאך • אלזס ,צרפת 210...

אדומים מהקל לכבד • RED – LIGHT TO HEAVY
בוז'ולה וילאג' לה נפוליאון גמאיי • מישל קלוטייר • בורגון ,צרפת 179...
חרוצים אדום גראנש סירה מורבד • יין הבית • הרי יהודה ,ישראל 145/38...
ביתוני • רקנאטי • גליל עליון ,ישראל 185...
פינו נואר • ויתקין 195/52...
רוש מונטופולצ'יאנו ד'אברוצו • לאמידיה • אברוצו ,איטליה 210...
קוט דה רון גראנש סירה • גיגאל • עמק הרון ,צרפת 165...
סירה • שאטו סט .מישל • וושינגטון ,ארה"ב 155...
גראנש טרז פיקוס • בודגס בורסאו • קמפו דה בורחה ,ספרד 195...
מלבק פראחה אלטמירה • קאטנה זאפאטה • מנדוזה ,ארגנטינה 175/46...
רזרב קברנה סוביניון • פלם • הרי יהודה ,ישראל 245...

