OPEN FOR
BUSINESS
עסקיות צהריים בJEM'S-

BEER
HAPPY

+

 -ימי ראשון -

RETRO
SUNDAY
פלייליסט 80׳90-׳

 1+1על כל הבירות
א׳-ה׳ | 16:00-19:00

א׳-ה׳ | 12:00-16:00

 -ימי שני -

'ROCKIN
MONDAY
קלאסיקות רוק משנות ה70-׳

 -ימי חמישי -

THURSDAY
HOUSE
DEEP HOUSE

 -ימי שלישי -

 -ימי רביעי -

ECLECTIC
TUESDAY

WEDNESDAY

מגוון ז׳אנרים שונים

 -ימי שישי -

REGGAE
ON
FRIDAY
 1+1על כל הבירות

שישי | 11:30-12:30

GROOVE

BLACK GROOVE | R&B | SOUL

מוצ״ש
עברי
פלייליסט עברי הווה ועבר

הבירות שלנו

שאל את
המלצר על
בירת
ספיישל

 //קטן  // 19שליש  // 27גדול  // 33מגש טעימות בירה  // 49בירה  / IPA / 8.8ספיישל תוספת // ₪ 2
 IPAאינדיין פייל אייל ,צבע זהוב,
מרירה עם ניחוחות פריחה6% ,
פילזנר לאגר צ׳כי ,צבע בהיר וזהוב,
ניחוחות פריחה הדרית ,מרירות בינונית5% ,

דארק לאגר לאגר גרמני כהה,
ניחוחות אגוז וקרמל5% ,
אמבר אייל אייל אנגלי ,צבע ענברי ,מתיקות
קלה וניחוח פירותי ,גוף בינוני5.3% ,
חיטה בירת חיטה בווארית ,מרקם סמיך
ובעל משקעים ,ניחוחות ציפורן ובננה5% ,
 8.8אייל בלגי ,צבע אדמוני ,ניחוחות פירותיים
ועשירים ,גוף מלא8.8% ,

מארז  4בקבוקים 44 //
מארז  6בקבוקים 62 //
ארגז  24בקבוקים 239 //

 1+1על

כל הבירות
//
א׳
ה׳
0
:0
9
1
0
16:0

סלופי ג׳מס

ראשונות
עלי גפן על מצע של טחינה וסלסה

בשר בקר בבישול ארוך ,ברוטב אסייתי
24

מתקתק ,בזיליקום ,כוסברה ,בצל סגול
ומיונז .מוגש בלחמניית חלה טרייה.

עגבניות
צלוחית מטיאס מוגש עם טוסטונים

44

צלוחית איקרה מוגש עם טוסטונים

44

סלט קבנוס

25

בוטנים קלויים

9

פלטות וסלטים
צלחת בשרים מעושנים מוגש עם לחם ,חרדל

73

ומיונז
סלט שוק ירקות טריים חתוכים גס ,זיתי

48

קלמטה ובצל מתובלים בשמן זית ולימון,
בזיליקום ואורגנו טרי
תוספת לבחירה
חזה עוף צלוי  //פטריות פורטובלו  //מטיאס

14

59

בשרים
מעושנים

דגים מעושנים
וירקות
שלם  //חצי
26//46

פניני מטיאס מיונז ,צנונית ,תפו״א,
עגבניה ,בצל סגול ,זיתי קלמטה,
אורגנו טרי ובזיליקום
23//42
פניני איקרה ביצה קשה ,תפו״א,
צנונית ,עגבניה ,בצל סגול ,זיתי
קלמטה ,אורגנו טרי ובזיליקום
31//56
פניני פורטובלו מיונז ,עגבניה,
זיתי קלמטה ,אורגנו טרי ובזיליקום
טבעוני עם טחינה
48
פניני סביח לחמניה מתקתקה ובשרנית,
רוטב טחינה עמבה ,חציל קלוי,
עגבנייה ,מלפפון ,תפו״א ,ביצה קשה
כוסברה ,פטרוזיליה ,בצל סגול וסומק
טבעוני ללא ביצה

פניני אווז אווז מעושן ,מיונז
ובוטנים קלויים
פניני חזה הודו מעושן מיונז וחרדל,
עגבניה ,מלפפון חמוץ ביתי ,זיתי
קלמטה ,בזיליקום ואורגנו טרי
פניני חזה עוף צלוי מיונז ,צ׳יפוטלה,
עגבניה ,זיתי קלמטה ,בצל סגול,
אורגנו טרי ובזיליקום
פניני כתף בקר מיונז ,חזרת ,עגבניה,
מלפפון חמוץ ביתי ,זיתי קלמטה,
בזיליקום ואורגנו טרי
פניני אסאדו מיונז ,צ׳יפוטלה,
עגבניה וזיתי קלמטה
פניני אנטריקוט מיונז וחרדל,
עגבניה ,מלפפון חמוץ ביתי ,זיתי
קלמטה ,בזיליקום ואורגנו טרי

שלם  //חצי
28//49
26//46

28//52

31//56

31//56
32//59

מתוק וחם
קינוח היום
אספרסו קצר  //כפול

29
11//9

אלכוהול
ויסקי סינגל מאלט

מנה  /צייסר

גלנפידיך 12

30/55

גלנפידיך 14

39/65

אפרטיף
קמפרי

18/29

ליקר
ויסקי אירי

מנה  /צייסר

ג׳יימסון

21/34

בושמילס

21/33

ויסקי סקוטי

מנה  /צייסר

ג׳וני ווקר אדום

20/35

בלנטיינס

19/31

ויסקי טנסי

מנה  /צייסר

ג׳ק דניאלס

27/44

וודקה

מנה  /צייסר

סטולי

19/33

טקילה
קוורבו גולד
ג׳ין
גורדונס
אניס
ארק עלית

מנה  /צייסר

מנה  /צייסר

פיג׳לינג
יינות

22/33
כוס  /בקבוק

טפרברג קברנה סוביניון

 750( 92/35מ״ל)

טפרברג מרלו

 750( 92/35מ״ל)

טפרברג שרדונה סמיון

 750( 92/35מ״ל)

ויסקי
הולך טוב
עם בירה

משקאות קלים
קוקה קולה

13

דיאט קולה

13

קולה זירו

13

ספרייט

13

ספרייט זירו

13

מי טוניק

13

סודה

13

מים מינרליים

13

אשכוליות

13

מנה  /צייסר

תפוזים

13

17/26

פיוז טי

13

מנה  /צייסר
22/33
מנה  /צייסר
20/35

תפריט עסקיות
כולל שתיה קלה |  | 12:00-16:00במקום שתיה קלה שליש בירה  | ₪ 9חצי בירה 14

₪

סלופי ג׳מס
בשר בקר בבישול ארוך ,ברוטב אסייתי
מתקתק ,בזיליקום ,כוסברה ,בצל סגול

דגים מעושנים וירקות

ומיונז .מוגש בלחמניית חלה טרייה.

פניני מטיאס מיונז ,צנונית ,תפו״א ,עגבניה ,בצל סגול,

59

זיתי קלמטה ,אורגנו טרי ובזיליקום 46 //
פניני איקרה ביצה קשה ,תפו״א ,צנונית ,עגבניה ,בצל
סגול ,זיתי קלמטה ,אורגנו טרי ובזיליקום 42 //

תוספת
סלט קטן
₪ 14

פניני פורטובלו מיונז ,עגבניה ,זיתי קלמטה ,אורגנו
טרי ובזיליקום

פלטות וסלטים

טבעוני עם טחינה 56 //

פניני סביח לחמניה מתקתקה ובשרנית ,רוטב טחינה
עמבה ,חציל קלוי ,עגבנייה ,מלפפון ,תפו״א ,ביצה
קשה כוסברה ,פטרוזיליה ,בצל סגול וסומק
טבעוני ללא ביצה 48 //

בשרים מעושנים
פניני אווז אווז מעושן ,מיונז ובוטנים קלויים 49 //

צלחת בשרים מעושנים מוגש עם לחם ,חרדל

ומיונז 73 //
סלט שוק ירקות טריים חתוכים גס ,זיתי קלמטה
ובצל מתובלים בשמן זית ולימון ,בזיליקום

ואורגנו טרי 48 //
תוספת לבחירה 14 //
חזה עוף צלוי  //פטריות פורטובלו  //מטיאס

פניני חזה הודו מעושן מיונז וחרדל ,עגבניה ,מלפפון

פתיח
עלי גפן
₪ 21

חמוץ ביתי ,זיתי קלמטה ,בזיליקום ואורגנו טרי 46 //
פניני חזה עוף צלוי מיונז ,צ׳יפוטלה ,עגבניה ,זיתי
קלמטה ,בצל סגול ,אורגנו טרי ובזיליקום 52 //

מתוק וחם

פניני כתף בקר מיונז ,חזרת ,עגבניה ,מלפפון חמוץ
ביתי ,זיתי קלמטה ,בזיליקום ואורגנו טרי 56 //

קינוח היום

פניני אסאדו מיונז ,צ׳יפוטלה ,עגבניה

אספרסו קצר  //כפול

וזיתי קלמטה 56 //
פניני אנטריקוט מיונז וחרדל ,עגבניה ,מלפפון חמוץ
ביתי ,זיתי קלמטה ,בזיליקום ואורגנו טרי 59 //

29
11//9

הידעת? בהזמנת עסקית  -שעת חניה עלינו!

הבירות שלנו

שאל את
המלצר על
בירת
ספיישל

 //קטן  // 19שליש  // 27גדול  // 33מגש טעימות בירה  // 49בירה  / IPA / 8.8ספיישל תוספת // ₪ 2
 IPAאינדיין פייל אייל ,צבע זהוב,
מרירה עם ניחוחות פריחה6% ,
פילזנר לאגר צ׳כי ,צבע בהיר וזהוב,
ניחוחות פריחה הדרית ,מרירות בינונית5% ,

דארק לאגר לאגר גרמני כהה,
ניחוחות אגוז וקרמל5% ,
אמבר אייל אייל אנגלי ,צבע ענברי ,מתיקות
קלה וניחוח פירותי ,גוף בינוני5.3% ,
חיטה בירת חיטה בווארית ,מרקם סמיך
ובעל משקעים ,ניחוחות ציפורן ובננה5% ,
 8.8אייל בלגי ,צבע אדמוני ,ניחוחות פירותיים
ועשירים ,גוף מלא8.8% ,

מארז  4בקבוקים 44 //
מארז  6בקבוקים 62 //
ארגז  24בקבוקים 239 //

 1+1על

כל הבירות
//
א׳
ה׳
0
:0
9
1
0
16:0

