
Selina from Barbados
 טרופי שנוגע בכל האזורים הנכונים. רום קאריבי כהה 

 מהאי בארבדוס. אפרול, מיץ אננס, אורז׳ה שקדים
 וסירופ פסיפלורה ביתי

-48-

Cuba Nextdoor
 אצל פידל על הדשא בגבוהה. וודקה זוברובקה, סן ז׳רמן, 

אבסנט, מלפפון, ליים, סודה

-49-

Madame St. German
 חמוץ ומתוק עם טוויסט שווה במיוחד בעלילה. ג׳ין, 
 ליקר סן ז׳רמן, קוקי ביאנקו, לימון, סירופ תות ביתי, 

דובדבן אמרונה, קצפת ורודה

-52-

Silky Smooth
 Bourbon וויסקי .JFK מנוער, מעושן, אלגנטי וזוהר, כמו
מיושן, רום, לימון, ג׳ינג׳ר, ווניל, קינמון, אנגוסטורה, מיץ 

תפוזים ואורז׳ה פקאן ביתי 

-55-

 Golden Gai
 יפנית עוקצנית, בהשראת האיזאקאיה השכונתית. 
 וודקה לימון, רימונים חריפים, ג’ינג’ר, טריפל סק, 

קציפת חלבון 

-47-

Mojojito
 הגרסה הנתנייתית. נועזת ויפה עם הרבה קלאס. 
 וודקה זוברובקה, ליים, אננס, למון גראס, פלרנום, 

נענע טרייה

-48-

 Boule de cristal
כדור בדולח, קורווזיה, רום כהה xo, ליים, פסילפלורה, 

טריפל סק, וניל

 -56-

 Soi
 כאוס ממכר בהשראת רובע הברים של אהובתנו בנגקוק. 
רום, שרטרז צהוב, אורז׳ה פקאן, תאי צ׳אי שקדים, וניל, 

תפוז, ליים, פלרנום, מיץ אננס

 -49- 

 Festive Campari
 לחובבי הקאמפרי ושכניו deep & bitter. מריר, 

מחוזק, מרענן, ולא נאמן למקור. קמפרי, ג׳ין, סירופ 
פסיפלורה ביתי, מיץ תפוזים

-48-

G’inton
 מתכון סודי של מיי טוניק Home Made, ג׳ין בומביי, 

לואיזה טרייה, מלפפון

-48-



COCKTAILS

TROPICAL

SPICY

exotic

elegant

elegant

fresh

RED

ישראל
Mojo Signature, מותג פרטי, טוליפ / 156/43

מסע ישראלי אדום / 156/43
Petit Castel, קסטל / 220/48 

La Vie, קסטל / 155/42 
הר עמשא )משק( יתיר / 175
קברנה פרנק, טוליפ / 155

סירה הראל, קלו דה גת / 220
פטיט וורוד, יתיר / 240

Grand Vin 2015, קסטל / 310 

ארה״ב
מרלו ,גרנט אסטייט, קולומביה קרסט / 156

קברנה סוביניון, גרנט אסטייט, קולומביה קרסט / 156
Gewürztraminer, שאטו סן מישל, ארה"ב / 145/39 

סרו אניון, ריוחה, קריאנזה / 147

איטליה
סנטה קריסטינה, קיאנטי, אנטינורי 147

white

ישראל
White Frank, טוליפ, ישראל / 147/41 

מסע ישראלי לבן, ויתקין, ישראל / 147/41
La Vie, קסטל, ישראל / 155/42

ארה״ב
Gewürztraminer, שאטו סן מישל / 145/39 

שרדונה, גרנט אסטייט, קולמביה קרסט / 147/41

דרום אפריקה
שנין בלאן, בושנדאל / 41/147

צרפת
Chablis 2015, רגנארד, צרפת / 180 

SPARKLING
Cavicchhioli, רגי'ו אמיליה, איטליה / 135

Cava Xenius Brut, קובלדס, ספרד / 135/35 

WINE

קוקטיילים בעבודת יד על בסיס חומרי גלם טבעיים




