
yambar



וודקה
סמירנוף רד  41 | 21

סטוליצ'ניה  44 | 24
קטל וואן  44 | 23 

ואן גוך בטעמים  52 | 29
בלוודיר  60 | 32

ג'ין
גורדונ'ס / גורדונ'ס פינק  41 | 22

ביפיטר  41 | 23
טנקרי  44 | 24

בומביי ספייר  46 |  25

רום
פלנטיישן 3 כוכבים  40 | 21 

פלנטיישן אננס  60 | 32 
בקרדי  41 | 22

קפטן מורגן ספייסד גולד  41 | 22
קפטן מורגן כהה  41 | 22

טקילה
אספולון גולד  41 | 23

דון חוליו בלנקו  67 | 34
דון חוליו רפוסדו  80 | 44

אניס 
ערק עילית  36 | 19

אוזו 12  36 | 24
פרנו  39 | 22

פסטיס  44 | 24
ריקארד  44 | 24

ויסקי אמריקאי
ווילד טרקי  41 | 22
ג'ק דניאלס  51 | 26

ויסקי אירי 
בלאק בוש  50 | 29

ג'יימסון  42 | 23

ויסקי סקוטי
ג'וני ווקר אדום  41 | 23

ג'וני ווקר שחור  55 | 30
שיבס ריגל 12  60 | 32

ויסקי מאלט 
גלנפידיך 12  60 | 33
גלנפידיך 15  70 | 37
גלנפידיך 18  88 | 50

גלנמוראנג'י 10  64 | 34
לפרוייג 10  70 | 37

בלויני 12  70 | 37
מקאלן 12  70 | 36

37 | 33

35 | 32

35 | 32

37 | 33

37 | 33

38 | 33

38 | 33

 VS

VSOP

XL

קוניאק/ברנדי
הנסי         56 | 33

הנסי              70 | 40

רמי מרטן         150 | 90

ליקרים
פסואה  39 | 23 

קלואה  38 | 22

אמרטו  38 | 22

מאליבו  38 | 22

פידג'לינג  38 | 22 

מידורי  40 | 22

בייליס  40 | 22

סאוטרן קומפורט  43 | 25

דרמבוי  48 | 26

פרנג׳ליקו  46 | 25

קירסאו  40 | 22

אפריטיף
צינזנו ורמוט ביאנקו/רוסו/יבש  39 | 20

אפרול  37 | 20

קמפרי  41 | 22

דג'סטיף
ייגרמייסטר  43 | 22

שרטרז ירוק  49 | 28

פרנה ברנקה  43 | 22

תוספת שתיה קלה  7 

תוספת        11

יינות

יין לבן  / רוזה

שרדונה פמיל בוגרייה  145 | 43

בוויניאק לה-מואלו   145 | 43

סוביניון בלאן סקורפיוס  145 | 43

רוזה פרימיטיבו  145 | 43

פטיט שבלי  220 

יין אדום

סאלקטו קיאנטי   145 | 43

קברנה אדמה, תבור  145 | 43

פינו נואר, פמיל בוגרייה  145 | 43

יין מבעבע

פרוסקו צינזנו מבעבע לבן יבש   135 | 38

צינזנו רוזה מבעבע   135 | 38

בירות חבית 
גינס

טובורג אדום

קרלסברג

אסטריאה

ווינשטפן

ווינשטפן וויטוס

 LUMA קרלסברג

בירות/משקאות בבקבוק
בירה נשר (שחורה)  27

גולדסטאר  30 

הייניקן  30

קורונה  36

קסטיל רוז'  39

סמרסבי סיידר תפוחים (4.5%)  31

בריזר אבטיח/אננס  35 

בירה ג'מס 8.8  35  |  בירה ג'מס סטאוט  35

בירה ג'מס וויט  35  |  בירה ג'מס אמבר אייל  35

בירה 1664  33

משקאות קלים
מים מינרלים / סודה  13

קוקה קולה / קולה זירו  15
ספרייט / ספרייט זירו  15
תה ויסוצקי בטעמים  15

סיידר תפוחים  15
פיבר טרי טוניק / ג'ינג'ר ביר  17 

לימונדה / אשכוליות / תפוזים / חמוציות  14
פחית       18

YAM BAR קוקטיילים
מנגו סאנשיין  טקילה, מנגו, לימון, ג׳ינג'ר ביר ומלפפון   46

One leg coconut  רום, קפטן מורגן בלאק, קוקוס ולימון   46

מוסקו מיול  וודקה, לימון, ג'ינג'ר ביר ודבש   46

רוזליטה  אוזו 12, שקדים ולימון  46

פֹשן  וודקה, ליקר פסיפלורה, ליצ'י, תפוזים ולימון  46

פיץ' אפ  טקילה, אפרול, אפרסק ולימון  46

בננה טריפ  רום, פרנג'ליקו, בננה ומיץ אננס   46

קוקטיילים קלאסים
קאפריניה  45  |  מוחיטו  45  |  אפרול שפריץ  45

נשנושים
זיתים / בוטונים / מנצ'יס   אחד ב-7  |   שלושה ב-15

נאצ'וס  25 

 XO

XL

⅓ | ½  ליטר


