
37ג'וני ווקר רד לייבל

49ג'וני ווקר בלק לייבל 12

59ג'וני ווקר דאבל בלאק לייבל

169ג'וני ווקר בלו לייבל 

37ג'יי אנד בי
37בלנטיין

37פיימוס גראוס
55שיבס ריגל 12 שנה

79שיבס 18 שנה
33דיוארס

וויסקי סקוטש

39טולמור דיו
39בושמילס

39בושמילס בלאק בוש
55בושמילס מאלט 10

39ג'יימסון

45ג'יימסון 1780

וויסקי אירי

45בולט
39ווילד טרקי 81

45ג'ק דניאלס

63ג'ק דניאלס סינגל ברל

59ג'נטלמן ג'ק

35ג'ים בים לבן

43ג'ים בים שחור

44ג'ים בים דבש/תפוח
63וודפורד רזרב

וויסקי אמריקאי
59קרדו 12

65רויאל לוכנאגר 12
69קליינליש 14

69קאול אילה 12
69טאליסקר 10

85ארדבג 10
79מקאלן 12
59לפרויג 10
69לגבולין 16

59גלנליבט 12

63גלנמורנג'י 10

49אייל אוף ג'ורה 10
53גלנפידיך 12

62גלנפידיך 15 סולרה ריזרב
79גלנפידיך 18 איינשנט ריזרב

165גלנפידיך 21
249גלנפידיך 30

59היילנד פארק 12
59דלמור 12

69גלנקינצ'י 10
59סמוקהד

69קראגנמור 12
69דלוויני 15
61גלנגוין 10
73בלוויני 12

וויסקי מאלט

35אוזו 12
35ערק
39פרנו

אניס

55דון חוליו בלנקו
61דון חוליו רפוסדו
79דון חוליו אנייחו

39קוורבו גולד
41קוורבו בלק
49פטרון קפה

59פטרון סילבר
59פטרון רפוסדו

טקילה

37סמירנוף

39רוסקי סטנדרט
39סטולי אדום

39אבסולוט
39פינלנדיה 
44קטל וואן

ואן גוך / דאבל אספרסו / אננס
אסאי / מלון / קרמל

55

59סטולי עלית 
55בלוגה

59גריי גוס

וודקה

35קפטן מורגן ספייס
39קפטן מורגן חום

35בקרדי
49בקרדי 8

61רום זקאפה 23
XO 129רום זקאפה

רום

24רדבול
35בקרדי בריזר אבטיח 

R.T.D

VS 49קורווזיה
VSOP 63קורווזיה

XO 129קורווזיה
VS 45הנסי

VSOP 61הנסי
XO 165הנסי

קוניאק

41טנקרי
49טנקרי 10

39גורדון
41בומביי ספייר

39ביפיטר

ג׳ין

27אפרול
37קמפרי

35צ'ינזאנו ביאנקו / דריי / רוסו

אפרטיף

12מים מינרלים

12קינלי סודה
תפוזים/לימונדה/לימונענע/

13אשכולית אדומה

 קוקה-קולה / פאנטה /
13ספרייט ליים

13קוקה-קולה זירו / זירו ספרייט
13מאלטי בירה שחורה

שתייה קלה

35בייליס
41סאוטרן קומפורט

39דרמבוי
45קוואנטרו

35מאליבו
36פידג׳

35פסואה
37קלואה

39אמרטו דיסארונו
43מידורי

39באד אפל

ליקרים

29שפריץ אפרול
45מרגריטה

35מרגריטה ללא אלכוהול
45מוחיטו/מוחיטו ספייס

45קפיריניה
45קוסמפוליטן
45ראסטי נייל
45אייריש קיס

50וודקה רדבול / ייגרבול
69וודקה רדבול פרימיום

קוקטיילים

41ייגרמייסטר
33אוורנה

35שרטרז ירוק / צהוב

דג׳סטיף
בקבוקכוס

אדום - למברוסקו 
29109קאוויקיולי רוזה

29109לבן - קאווה פראטלי צ׳לה

מבעבע

בקבוקכוס 

פינו גריג׳יו • 
פאריני, איטליה

30110

שרדונה • 
סדרת אדמה, יקב תבור, ישראל

33129

גוורצטרמינר • 
סדרת אדמה, יקב תבור, ישראל

35135

לבן בקבוקכוס

שיראז • 
ביץ׳ האוס, דרום אפריקה

30110

קברנה סוביניון • 
סדרת אדמה, יקב תבור, ישראל

33129

ריוחה •
הסיינדה לופז, ספרד

42145

אדום

41ג׳ין לבנטין
Roots 46ליקר

49מילק אנד האני
60יאנג סינגל מאלט

וויסקי סינגל מאלט
120מס.2 בסדרת הניסויים

תזקיק בוטיק ישראלי

.M&H אנחנו גאים לתמוך במזקקת
מזקקת הוויסקי הראשונה בישראל 

הממוקמת בשוק לוינסקי ומתבלת
את התזקיקים שלה ממיטב תוצרת השוק!

WINE

WHISKEY

ALCOHOL MENU
100% ORIGINAL



גינס
4.2•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

נוצר מסגנון הפורטר, 
אחוזי אלכוהול 
יחסית נמוכים. 

הסטאוט בעל צבע 
שחור, קצף קרמי, 
טעמים המזכירים 

קפה קלוי והארומה 
שלו מרירה.     

ממשפחת הלאגר, שמרי הפילזנר 
הייחודיים מעניקים מרירות 

מובהקת, ראש קצף גבוה וצבע זהוב

בירות סטאוט 
מהחבית

קרלסברג
5•

ליטר   חצי   שליש
≥≤ Ø ≥∂ Ø ∂∂

בירה ללא גלוטן
34אסטרייה דאם דאורה •5.4   

בירה מקסיקנית
35קורונה •4.6

SOMERSBY
33סיידר תפוחים •4.5 ©ללא גלוטן®

בירות בבקבוק

SPECIAL OFFER
מבצעי צ׳ייסרים לחבר׳הצ׳ייסרים

רביעיית צ׳ייסרים
טולמור דיו / ווילד טרקי / קפטן מורגן 
ספייס / קמפרי / ג׳וני ווקר שחור / ג׳ים 

בים דבש או תפוח / טקילה אספולון

µµ

תשיעיית צ׳ייסרים
טולמור דיו / ווילד טרקי / קפטן מורגן 
ספייס / קמפרי / ג׳וני ווקר שחור / ג׳ים 

בים דבש או תפוח / טקילה אספולון

±±∞

רביעיית ואן גוך בטעמים
אסאי / קרמל / אננס / מלון /

דאבל אספרסו

∑µ

12 ואן גוך בטעמים
אסאי / קרמל / אננס / מלון /

דאבל אספרסו

±∏∞

בירות חיטה 
מהחבית

בירות המכילות שילוב 
של לתת חיטה ולתת 
שעורה. את הניחוח 

המיוחד של בירות אלה 
מעניקים השמרים, והן 

בעלות ארומות פירותיות, 
ראש קצף לבן מראה 
עכור ואינן מסוננות.

ויינשטפן
5.4•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

הוגרדן 
4.9•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

ויינשטפן 
ויטוס•7.7

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

פראנסיסקאנר 
כהה•5.4

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

בלו מון
5.4•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

MIX BEER

6 סוגים של בירות מהחבית לבחירתך

∑≥

בירות אייל 
מהחבית

בירות שהותססו בעזרת 
שמרי אייל שפועלים בחלקו 
העליון של מיכל התסיסה, 

בירות ממשפחה זו מתאפיינות 
בטעמים וריחות פירותיים, 
אדמתיים עשירים ומורכבים.

ברבר בירת דבש
8•

שליש
¥∞

קרוננברג 1664
5•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

 בירות בוטיק ישראליות מהחבית

פידג׳ / ערק עלית/ וודקה 
סמירנוף

10

12אוזו 12

15קפטן מורגן ספייס

15קמפרי

15טקילה אספולון

15ווילד טרקי 81

15טולמור דיו

15וויסקי ג'ים בים דבש/תפוח

17וויסקי ג‘וני ווקר אדום

19וויסקי ג‘וני ווקר שחור

שפירא פייל אייל 
5•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

עמק האלה 
טריפל בלגית

9•
ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

שאל את 
המלצר°

בירת
החודש

PILS BEER

בירה ללא אלכוהול
34בקס

מרדסו טריפל
10•

שליש
¥∞

סטלה ארטואה
5.2•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

טובורג
5.2•

ליטר   חצי   שליש
≥≤ Ø ≥∂ Ø ∂∂

בזלת דאבל בוק
8•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

מלכה אדמונית
5.5•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

אלכסנדר בלייזר
8•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

CHEERS
בירות פירות 

מהחבית

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

פילזנר אורקוול
4.4•

לף בלונד
6.6•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏

לף בראון
6.5•

ליטר   חצי   שליש
≥¥ Ø ≥∏ Ø ∂∏
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בירות שמיוצרות בתהליך של תסיסה תחתית ע“י שמרי לאגר. 
בירות ממשפחה זו מתאפיינות בטעמים וריחות פרחוניים 

ועשביים, והן לרוב פשוטות וקלות יחסית לשתייה.

בירות לאגר 
מהחבית

בירה דובדבנים
קסטיל רוז•8

שליש
¥∞


