WINE

ROSATO
יין במבצע

SPUMANTE

 איטליה, קרפינו,דוגיולו טוסקנו
Dogajolo, toscano, rosato, Italy

 איטליה, פרוסקו אקסטרה ברוט- מאסקיו

36/136

Maschio - Prosecco Extra Brut, Italy
31/118

 איטליה, חצי יבש, למברוסקו רוזה- ריוניט
Riunite - Lambrusco Rose, Italy
29/98

BIANCO

הלבן של ג'ויה
Joya's white
 דה ברטולי,גוורץ
34/128
Gewurztraminer, de bortoli
 דה ברטולי,שרדונה
36/138
Chardonnay, de bortoli
 דרום אפריקה, נאפייר, ליאון קריק,סובניון בלאן
Napier-Lion Creek Chenin-Sauvignon Blanc ,South
38/148
Africa
 איטליה, פיאמונטה, מיקלה קיארלו,גאבי
166
Gavi, Michele chiarlo, piedmonte, italy
 צרפת, דומיין גוטרו,שאבלי
178
Chablis, Domaine Gautheron, France
black label -  קליפורניה, פרנסיס קופולה,שרדונה פביליון
Pavilion Chardonnay, Francis Coppola, California black label
228
29/56

ROSSO

29/56
38/148
42/168
44/178
148
196
238
298

האדום של ג'ויה
Joya's Red
 איטליה, סריסטורי,קיאנטי קלאסיקו
Chianti Classico, Serristori, Italy
 איטליה, ונטו פסקווא, רומאו ויוליה,פאסימנטו
Passimento, romeo&Juliet, italy
 ישראל, הרי יהודה,פלאם קלאסיקו
Flam classico, Jerusalem, israel
 ספרד,ריוחה קמפו וייחו
Rioja campo viejo, Spain
 קליפורניה, פרנסיס קופולה,קברנה סובניון
Cabarnet saugvinion, Francis Coppola, California
black label -  קליפורניה, פרנסיס קופולה, בלנד בורדו,קלארט
Claret, blend bordo, Francis Coppola, California – black label
 איטליה, פסקווא ונטו,אמרונה
Amarone della valpolicella, pasqua, venato, italy

 יין השבועGRAPPA

VINO DELLA SETTIMANA

,כל שבוע נחשפים ליין חדש ומפתיע
.הזדמנות מיוחדת להכיר יינות נוספים
שאל את המלצר
Every week revealing to a new and
surprising wine
Ask the waiter

דיג'סטיף איטלקי-גראפה
מצויין לסיום כל ארוחה

32

 גראפה לבנה-ברברו
Barbero- Grappa Bianca

48

 מיושנת בחביות,סיבונה– גראפה רזרב
עץ דובדבן
Sibona- Grappa Reserva, Aged
in Sherry Barrels

C O C K TA LIS
36

38

42

42

42

38

38

36

-ג'ויה
 גרנדין וקוניאק,קוקטייל מתוק על בסיס תפוזים
-Joya
Sweet cocktail based on oranges, grindin and cognac
– גרין הרבס
 שרטרז ירוק וליים,קוקטייל נועז על בסיס ג'ין
- Green Herbs
A bold cocktail based on gin, green chartreuse and lime
– ווילד ליצ'י
 אננס מתוק ולימון, ליקר ליצ'י,שילוב מתקתק של וויסקי
- Wild Lychee
A sweet combination of whiskey, lychee liqueur, sweet pineapple and
lemon
– מנגו מיול
 מנגו וג'ינג'ר ביר,וודקה
- Mango Mule
Vodka, mango and ginger beer
-תוצרת רוסיה
 מלפפון ונענע, לימון,ניחוחות רעננים של וודקה
-Made in Russia
Fresh aromas of vodka, lemon, cucumber and mint
– אפרול שפריץ
 פרוסקו ופלח תפוז,אפרול
-Aperol spritz
Aperol, prosecco and a orange slce
-סטרוברי בליני
פרוסקו מבעבע ופירות יער
-Strawberry Bellini
Prosecco and berries
-ללא אלכוהול
 אננס ולימון,קוקטייל מרענן של מנגו
- Alcohol Free
A refreshing cocktail of mango, pineapple and lemon

BIRRA

28/34
27
25

מהחבית – פרוני איטלקית בהירה
Draft beer - Peroni - light Italian beer
עלמה – בירה ישראלית לאגר כהה
ALMA beer, Israeli dark lager
בקס – לאגר גרמנית פרימיום בהירה
Beck's, german premium lger

APERITIVO / DIGESTIVO
Aperol
Campari
Arak
Limonchello
Ouzo
Martini bianco
Pastis
Belvedere Vodka
Gordon's Gin
Captain morgan gold
Jose cuervo gold Tequila
Hennessy v.s Cognac
Glenmorangie 10 whiskey
Jameson whiskey
Bushmills whiskey
Baileys
Jagermeister
drambuie
addition: tonic / ginger beer / sprite ₪ 6

24
28
26
24
28
26
37
48
32
38
38
46
52
42
38
32
38
48
 ספרייט/  ג'ינג'ר ביר/ תוספת מי טוניק

