
S U MME R I S CO MIN G

אפרול וקטל וואן עם נקטר אננס וסירופ פסיפלורה ביתי.
"Orange colored cocktails taste better".

Aperol and Ketel one Vodka shaken with fresh

pineapple nectar and HM passionfruit syrup.

Bitter, fruity and fresh!
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G UAT E M A L A S O U R

רום זאקאפה 23 מנוער עם ליים טרי, סירופ פרחי
סמבוק ונגיעה מטרינידד.

Guatemala in a glass. Zacapa 23 Rum, shaken with

fresh lime, elderflower syrup and a hint of Trinidad spices.

Bitter sweet symphony.
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RO SE & M A RY

סנגרייה לבנה ביתית עם יין מבעבע, קמפרי,
פרוסות אפרסקים ורוזמרין.

HM white sangria with peaches, rosemary,

Campari and sparkling wine.

#peaches_be_crazy
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ME X I C A N A

דון חוליו בלאנקו, ליים טרי, סירופ פסיפלורה
ונגיעה של צ'ילי חריף.

Spicy love story made in Mexico. Don Julio Blanco Tequila, 

fresh lime, passionfruit syrup and a pinch of spicy chilly.

Delicious spicy and fruity cocktail.
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HE Y L A DY

ווודקה סירוק ואפרול מנוערים עם ליקר סן ז'רמן,
נקטר אננס וסירופ ליצ'י צרפתי.

When you go down the street and the fellas go

"Hey lady". Ciroc Vodka and Aperol shaken with St. 

Germain elderflower liqueur, pineapple nectar

and French litchi syrup.

Oh yeah!
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GIN GE R FI Z Z

טנקרי ג'ין וליקר דובדבנים עם מיץ ליים וג'ינג'ר ביר.
Tanqueray Gin and cherry liqueur with lime juice

and fever tree ginger beer.

Sweet, gingery and sparkling.
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PA S T E L M U SE

טנקרי ג'ין מנוער עם מחית פירות יער, ליים טרי ומי טוניק.
When you need a moment to yourself.

Tanqueray Gin shaken with raspberries puree,

fresh lime and fever tree tonic.

Red & sparkling sour.
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E L MINI S T E R

רום זאקאפה 23 מנוער עם וורמוט אדום, ליים טרי
וסירופ דובדבנים.

Inspired by an old wizard recipe. Zacapa 23 Rum shaken

with vermouth rosso, fresh lime and cherry syrup.

Put on your red cloak and drink!
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M A DE BY T HE SE A

טאליסקר סטורם מעורבב עם הנסי, סירופ דבש
ופרחי סמבוק.

Talisker storm single malt stirred with Hennessy

cognac and HM honey & elderflower syrup.

Say no more.
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E SP R E S S O M A R T INI

וודקה מתובלת באגוזי לוז, ליקר שמנת ואספרסו טרי.
Ketel one Vodka shaken with Baileys,

fresh espresso and hazelnuts syrup.

The perfect dessert cocktail.
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Cocktails!
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