
מוקטיילים )ללא אלכוהול(

32 לונה וירג'ין 
מיץ תפוחים, כוסברה, סירופ פסיפלורה, לימון, ג’ינג’ר אייל

32 בזיליקה וירג'ין 
מיץ אשכוליות, סירופ אגסים תוצרת בית, בזיליקום סגול 

וירוק, לימון

32 מוחיטו פסיפלורה וירג׳ין 
פסיפלורה טרייה, סוכר חום, לימון, נענע, סודה

ג'ין ארטיזנל*

56 ג'ין "יער הקדושים" אנד טוניק  
אורן ירושלים, אלת המסטיק, מרווה, הדס 

 ג'ין "בפרדס" אנד טוניק  56
תפוז חושחש, פריחת ההדרים, אירוס, ורדים, כוסברה

56 קלארו נגרוני 
 ג׳ין קלארו ״בפרדס״, ג׳ין קלארו ״יער הקדושים״, 

קמפרי, מרטיני ביטר, נוילי פראט רוז׳, אנגוסטורה ביטרס

* פרמיום ג׳ין בטעמים יחודיים המיוצר במיוחד
  עבור קלארו בקיבוץ גן שלמה

קוקטיילים

48/188 סנגרייה אדומה 
יין אדום, סירופ פירות יבשים ותבלינים תוצרת בית,   

הנסי VS, מיץ תפוזים טרי

52 לונה 
וודקה קטל וואן ציטרון, כוסברה, סירופ פסיפלורה, לימון, 

ג'ינג'ר אייל

בזיליקה  56
ג'ין טנקרי, סירופ אגסים תוצרת בית, בזיליקום סגול

וירוק, לימון

56 דון חואן מרגריטה 
טקילה אספולון בלאנקו בהשריית שורש פטרוזיליה,   

סירופ תפוחים ירוקים-ג׳ינג׳ר-סלרי תוצרת בית, מזקל,        
סן ז’רמן, לימון, סלרי ביטרס, צ׳ילי

58 מייד אין ג׳רוזלם 
ג׳ין ט׳ינקרס בשטיפת שמן זית, סירופ אורנים תוצרת בית, 

שמן זית, ארומטיק ביטרס, לימון

56 קלארה  
ויסקי גלנמורנג'י X, סירופ מלון תוצרת בית, שרטרז ירוק, 

בראנקה מנטה, לימון, נענע

58 פישר טיים 2.0  

קוניאק הנסי VS, קירסאו מיושן, סירופ תפוזי דם תוצרת 
בית, תותים טריים, לימון, קריאול ביטרס

56 מוחיטו פסיפלורה 

רום פלנטיישן, פסיפלורה טרייה, אנגוסטורה ביטרס, סוכר 
חום, לימון, נענע, סודה
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שתייה קלה

אקווה פנה )750 מ"ל(  28

סן פלגרינו )750 מ"ל(  32

אקווה פנה )250 מ"ל(  14

פרייה )330 מ"ל(  16

קוקה קולה/ד. קולה/זירו  14

14 ספרייט/ספרייט זירו  

14 מי טוניק  

ג’ינג’ר אייל  14

14 ג'ינג'ר ביר  

סיידר תפוחים  14

14 לימונדה/תה קר תוצרת בית  

תפוזים סחוט טרי  14

בירות

אסטרייה דאם )חבית(  30

שקמה אמבר אייל )חבית(   32

32 נועם לאגר 

 32 טובורג רד 

32 ווינשטפן 

34 מלכה בהירה 

34   IPA "שתו עכשיו"

28 גליפט ברוט )סיידר תפוחים אלכוהולי( 
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Cocktails 

Red Sangria 48/188

Red wine, homemade dried fruit and spice syrup, 
Hennessy VS, fresh orange juice

Luna 52

Ketel One Citron vodka, cilantro, passion fruit 
syrup, lemon, ginger ale

Basilica  56

Tanqueray gin, homemade pear syrup, purple and 
green basil, lemon

Don Juan Margarita 56

Parsley root infused Espolón Blanco tequila, 
homemade green apple-ginger-celery syrup, 
mezcal, St. Germain, lemon, celery bitters, chili

Made in Jerusalem  58

Olive oil washed Thinkers gin, homemade pine 
syrup, olive oil, aromatic bitters, lemon

Clara  56

Glenmorangie X whisky, homemade melon syrup,  
green Chartreuse, Branca Menta, lemon, mint

Fisher Time 2.0  58

Hennessy VS cognac, aged Curaçao, homemade blood 
orange syrup, fresh strawberry, lemon, Creole 
bitters 

Passion Fruit Mojito  56

Plantation rum, fresh passion fruit, Angostura 

bitters, brown sugar, lemon, mint, sparkling water

Mocktails 

Virgin Basilica  32

Grapefruit juice, homemade pear syrup,lemon, 

purple and green basil

Virgin Luna  32

Apple cider, cilantro, lemon, passion fruit syrup, 

ginger ale

Virgin Passion Fruit Mojito  32

Fresh passion fruit, brown sugar, lemon, mint, 

sparkling water

Artisanal Gin*  

“Martyrs’ Forest” Gin and Tonic 56 
Aleppo pine, Mastic tree, sage, myrtle 

“In the Orchard” Gin and Tonic  56 
Hushhash )bitter( orange, orange blossom, iris, 
roses, coriander

Claro Negroni 56

“In the orchard” gin, “Martyrs’ forest” gin, 
Campari, Martini bitter, Noilly Prat Rouge, 
Angostura bitters

*Premium gin produced in kibbutz Gan Shlomo 
exclusively for Claro.



Beers 

Estrella Damm )draft( 30

Shikma Amber Ale )draft( 32

Noam Lager 32

Tuborg red 32

Weihenstephan 32

Malka Blond Ale 34

"Drink Now" IPA 34

Galipette )alcoholic apple cider( 28

Soft Drinks

Acqua Panna (750 ml)  28

San Pellegrino (750 ml) 32

Acqua Panna (250 ml) 14

Perrier (330 ml)  16

Coca Cola\Diet Coke\Coke Zero 14

Sprite\Sprite Zero 14

Tonic Water 14

Ginger Ale 14

Ginger Beer 14 

Apple cider 14

Homemade lemonade/ iced tea 14

Fresh orange juice 14
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