
Wine & Cocktails

} Cocktails - קוקטיילים {

מרטיני אבטיח ליצ’י
רום, לימון, ליצ'י, מונין אבטיח, אבטיח טרי (בעונה), קרנבריז.

₪58
Watermelon & Lychee Martini
Rum, lemon, watermelon, lychee liquor, cranberry juice.

סינגפור סלינג
₪58מרטין מילר'ס ג'ין, שרי הרינג, אננס, ליים, בנדיקטין, ביטר ארומטי.

Singapore Sling
Martin Miller’s Gin, Cherry Heering, pineapple, lime,
Benedictine, bitters.

גרין ג’ין
גין בומבי ספייר, לימון, סירופ אלדרפלאוור, מלפפון ירוק.

₪56
Green Gin
Gin Bombay Sapphire, lemon, Elderflower syrup, cucumber.

נאמוסאקה
₪58ג'ינג'ר טרי, בורן גולד סאקה, ליקר שזיפים, סירופ ג'ינגר, ג'ינגר ביר.

NammoSake
Fresh Ginger, Born Gold Sake, Beni Kikusui Ginger Syrup,
Ginger Beer.

סאקה ליצ'י
סאקה ליקר ליצ'י, סוואר, יסמין וטריפל סק

₪56
Singapore Sling
Sake Lychee - Sake, Lychee Liquor, Sour, Jasmine, Triple Sec

אמאלפי שפריץ
שרי הרינג, פיוריטו לימונצ'לו, מאסקיו פרוסקו ברוט.

₪55Amalfi Spritz
Cherry Heering, Fiorito Limoncello, Maschio Prosecco Brut.

גיישה מרטיני
₪55בלוודר מתובלת בתה ירוק, צ'ויה קלאסיק, פטל, ליים, סירופ מנטה.

Geisha Martini
Green tea infused Belvedere, Choya, Classic, raspberries,
lime, mint syrup.

טוגארשי אקספרס
סלואו אנד לואו, ליים, סוכר טוגראשי מתובל.

₪55Togarashi Express
Slow & Low, lime, bitters, Togarashi sugar.

נאמוס סאנסאנט
תות/אבטיח, נענע, פלפל צ'ילי חריף, סאסא ניגורי סאקה, שוצ'ו יסמין, 

סירופ תות, לימון, קרנבריז, ג'ינג'ר אייל.
₪55

Nammos Sunset
Strawberry / watermelon, Cranberries, Mint, Hot pepper Chili,  
Sasa Niguri, Shutsu Jasmine, Gingerale.

נאמוס פאשן
וודקה, פיג', פסיפלורה, סוואר

₪55Nammos Passion
Vodka, fig, passion fruit, lime



₪75Tzora,Shoresh, 2020/ ₪300צרעה, שורש, 2020

₪320Chateau Golan, eliad, 2019שאטו גולן, אליעד, 2019

₪390Grand vin, castel, 2019, kosherגראנד וין, יקב קסטל, 2019, כשר

₪360Margalit, cabernet franc, 2017מרגלית, קברנה פרנק, 2017

₪390Margalit, enigma, 2017מרגלית, אניגמה, 2017

₪498Hameara 2017 kosherהמערה, 2017 כשר

₪950Golan Heights, yarden, Red Katzrin 2013, kosherירדן רמת הגולן, קצרין אדום, 2013, כשר

₪490magnum Chateau Golan Cabernet Sauvignon, 1.5L, 2017מגנום שאטו גולן קברנה סוביניון, 1.5 ל', 2017

₪650Magnum Chateau Golan Eliad, 1.5L, 2017מגנום שאטו גולן אליעד, 1.5ל', 2017

} Red Wine Israel - יין אדום ישראלי {

Vintage years may change ** יתכנו שינויים בשנות הבציר

} Wine Menu - תפריט יין {
} Sparkling Wine - יין מבעבע {

} Premium Red Wine Israel- יין אדום פרימיום ישראלי {

₪45Maschio NUA Brut/ ₪180פרוסקו נואה ברוט   

 N.V ₪440שמפנייה מואט ושנדון, ברוטChampagne, Moët & chandon, brut N.V

₪118Champagne, Moët & Chandon, Brut, 200mlשמפנייה מואט ושנדון, ברוט, 200מ”ל

₪128Champagne, Moët & Chandon, rosé, 200mשמפנייה מואט ושנדון, רוזה, 200מ”ל

₪520Champagne, Moët & Chandon, Ice, Semi-Secoשמפנייה מואט ושנדון, אייס, חצי יבש

₪549Champagne, Veuve Clicquot, brutשמפנייה,  וו קליקו, ברוט

₪649Champagne, Veuve Clicquot, roséשמפנייה,  וו קליקו, רוזה

₪1800Champagne, Dom Perignon, 2010שמפנייה דום פריניון, ברוט 2010

C’ Blanc du Castel, chardonnay, 2020, kosher‘₪75/ ₪298סי קסטל, שרדונה 2020, כשר

ירדן רמת הגולן, קצרין, שרדונה,
2020 , כשר

₪260 /₪65
Yarden, Golan Heights, Katzrin, chardonnay,
2020, kosher

₪58Sphera, Chardonnay, 2021/ ₪230ספרה, שרדונה, 2021

₪58Sphera, First page, 2021/ ₪230ספרה, פירסט פייג', 2021

₪260Chateau Golan, Sauvignon Blanc, 2020שאטו גולן, סוביניון בלאן, 2020

₪55Matar, Sauvignon Blanc Semillon, 2021/ ₪220מטר, סוביניון בלאן סמיון, 2021

₪49Pelter, Gewurztraminer, 2021/ ₪195פלטר, גוורצטרמינר, 2021

} White Wine Israel - יין לבן ישראלי {

₪60Chablis, William Fever, 2020, France/ ₪240שאבלי, ווילאם פיבר, 2020, צרפת

₪400Chablis, William Fever, Premier Cru Vaillons, 2018, Franceשבלי וויליאם פיבר,  פריימייר קרו ואיון 2018 ,צרפת

₪320Cloudy Bay, sauvignon blanc, 2020, New Zealandקלאודי ביי, סוביניון בלאן, 2020, ניו זילנד

Sancerre Henri Bourgeois, 2020, France ₪60/ ₪240סנסר הנרי בורג'ואה, 2020, צרפת

₪55Tommasi, Pinot Grigio 2020, Italy/ ₪220פינו גריג’יו טומאסי, 2020, איטליה

₪49Chateau Saint Michelle, Gewurztraminer, 2020, USA/ ₪195שאטו סיינט מישל, גוורצטרמינר, 2020 ארה”ב

₪549Louis Jadot Chardonnay, 2018, Franceלואי ז'אדו שרדונה, 2018, צרפת

} White Wine Import - יין לבן ייבוא {

} rosé Wine - יין רוזה {

₪60Rosé, Domain Du Castel, 2021, kosher/ ₪240רוזה, דומיין דו קסטל, 2021, כשר

Miraval, côtes de Provance, 2020 ₪60/ ₪240מירבל, פרובנס, 2020

₪65Chateau Golan, rosé, 2021/ ₪260שאטו גולן, גשם ורוד, 2021

₪60Whispering angel, 2021/ ₪240וויספרינג אנג'ל,2021

₪490Magnum Whispering angel, 1.5L, 2021מגנום וויספרינג אנג'ל, 1.5ל', 2021

רמת הגולן, ירדן,קברנה סוביניון,
2018, כשר

₪245 /₪61
Golan heights, yarden, cabernet sauvignon,
2018, kosher

₪320Flam, reserve, cabernet sauvignon, 2020 kosherפלאם, ריזרב, קברנה סוביניון, 2020, כשר

Flam, reserve, syrah, 2019, kosher ₪64/ ₪255פלאם, ריזרב, סירה, 2019, כשר

 ₪64Chateau Golan, cabernet sauvignon, 2019/ ₪255שאטו גולן, קברנה סוביניון, 2019

₪245Clos De Gat, harel, cabernet sauvignon, 2018קלו דה גת, הראל, קברנה סוביניון, 2018

₪59Golan Heights,Yarden, merlot, 2018 kosher/ ₪235רמת הגולן, ירדן, מרלו, 2018, כשר

₪61Petit Castel, Castel, 2020, Kosher / ₪245פטיט קסטל, יקב קסטל, 2020, כשר

₪200Pelter, Cabernet Shiraz, 2019פלטר, קברנה שיראז, 2019

} Sake - סאקה {

Sake Dassai ₪250 / ₪90 / ₪70סאקה דאסאי

Sake Sasa Nigori ₪230 / ₪80 / ₪60סאקה  סאסא ניגורי

300mlSake Daishichi Masakura / ₪330 סאקה  דאי שיצ'י מאסקורה

  180ml / 250ml / 720ml


