תפריט שתייה

By chef Ran Shmueli

שתייה קלה

שתייה חמה

בירות

קוקה קולה/ד .קולה/זירו

14

טובורג בלאק ( 7.7%חבית)

30

אספרסו

11

ספרייט/ספרייט זירו

14

סטלה ארטואה (חבית)

32

אספרסו כפול

12

נביעות ( 500מ”ל)

16

ווינשטפן

32

מקיאטו

12

אקווה פנה ( 750מ”ל)

28

טובורג רד

32

מקיאטו כפול

14

סן פלגרינו ( 750מ”ל)

32

נגב אמבר אייל

34

אמריקנו

12

סודה

14

מלכה בהירה

34

הפוך

14

תה

14

מי טוניק

14

חליטת קלארו ים תיכון

18

ביטר למון

14

חליטת קלארו מזרח

18

ג’ינג’ר אייל

14

חליטה אלכוהולית

32

ג'ינג'ר ביר

14

לימונדה/תה קר תוצרת בית

14

סיידר תפוחים

14

תפוזים סחוט

14
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קוקטיילים
סנגרייה כוס/קנקן
יין אדום ,פירות העונה ,כוכב אניס,
מקל קינמון,ליקר אלדרפלאוור

מוקטיילים (ללא אלכוהול)
לונה וירג'ין
מיץ תפוחים ,כוסברה טרייה ,מיץ לימון,
סירופ פסיפלורה ,ג'ינג'ר אייל

28

45/180

בזיליקה
ג'ין טנקירי ,סירופ אגסים תוצרת הבית,
בזיליקום סגול וירוק ,מיץ לימון

52

מוחיטו תה והדרים
לימונדה ביתית ,סירופ תה ועשבים תוצרת הבית,
פירות הדר ,נענע ,גרניום

26

נגרוני ים תיכוני
טנקירי מאלאכה בהשרייה עם מרווה ,קמפרי,
צינזאנו  ,1757ג'רי תומאס ביטר ,קליפת תפוז

58

בלסמיקו
מיץ רימונים ,תותים ,חומץ בלסמי לבן ,מיץ לימון,
נענע ,שוקולד לבן

30

דון חואן
דון חוליו בלאנקו בהשרייה עם שורש פטרוזיליה,
סירופ תפוחים ירוקים-סלרי-ג'ינג'ר תוצרת הבית,
מזקל ,סן ז'רמן ,מיץ לימון ,צ'ילי

58

בזיליקה וירג'ין
מיץ אשכוליות אדומות ,סירופ אגסים תוצרת הבית,
מיץ לימון ,בזיליקום סגול וירוק

28

לונה
וודקה קטל וואן ציטרון ,כוסברה טרייה,
סירופ פסיפלורה ,מיץ לימון ,ג'ינג'ר אייל

54

זה עם הטימין
וודקה קטל וואן בהשרייה עם טימין ,צ׳ינאר,
סירופ דובדבנים והיביסקוס תוצרת הבית ,מיץ לימון

48

קלובר קלאב
מאיירס רום ,ג'ין גורדונס ,שמבורד ,סירופ תותים
תוצרת הבית ,חלבון ביצה ,מיץ לימון ,ביטר

54

וויסקי תבלינים
ג'וני ווקר גולד לייבל ,קירסאו מיושן ,מיץ לימון,
חלבון ,סירופ תבלינים ופירות תוצרת הבית,
אנגוסטורה ביטרס

62

Drinks

By chef Ran Shmueli

Soft Drinks

Beers

Coca Cola\Diet Coke\Coke Zero 14

Tuborg Black 7.7% (draft)

30

Espresso

11

Sprite\Sprite zero

Stella Artois (draft)	

32

Double espresso

12

Weihenstephan

32

Macchiato

12

Tuborg Red

32

Double macchiato

14

Negev Amber Ale

34

Americano

12

Malka Blond Ale

34

Cappuccino

14

14

Neviot mineral water (500 ml)	 16

Hot Drinks

Acqua Panna (750 ml)	

28

San Pellegrino (750 ml)	

32

Soda

14

Tonic water

14

Bitter lemon

14

Tea

14

Ginger ale

14

Claro East infusion

18

Ginger beer

14

Homemade lemonade/iced tea

14

Claro Middle East infusion

18

Apple cider

14

Alcoholic infusion

32

Fresh orange juice

14

By chef Ran Shmueli

Cocktails
Sangria pitcher/glass
Red wine, elderflower liqueur, cinnamon,
star anis, seasonal fruits

Mocktails
45/180

Virgin Luna
Apple cider, fresh coriander, lemon juice,
passion fruit syrup, ginger ale

28

26

Basilica
Tanqueray Gin, purple and green basil,
homemade pear syrup, lemon juice

52

Tea and Citrus Mojito
lemonade, homemade tea and herbs syrup,
citrus fruits, mint, geranium

Mediterranean Negroni
Tanqueray Malacca infused with sage, Campari,
Cinzano 1757, Jerry Thomas Bitter, orange peel

58

Balsamico
30
Pomegranate juice, strawberries, white balsamic
vinegar, lemon juice, fresh mint, white chocolate

Don Juan
Don Julio Blanco infused with parsley root,
homemade green apples-celery-ginger syrup,
Mezcal, St Germain, lemon juice, chili

58

Virgin Basilica
Grapefruit juice, homemade pear syrup,
lemon juice, purple and green basil

Luna
Ketel One Citron vodka, passion fruit syrup,
fresh lemon juice, coriander, ginger ale

54

The One With the Thyme
48
Ketel One vodka infused with thyme, Cynar,
homemade hybiscuss and cherry syrup, lemon juice
Clover Club
54
Myers’s Rum, Gordon’s Gin, Chambord, homemade
strawberry syrup, egg white, lemon juice, bitters
Spiced Whisky
Johnnie Walker Gold Label, aged Curacao,
homemade spiced fruits syrup, lemon juice,
egg white, Angostura bitters

62

28

