
Starters

Seaside

פתיח
26 פוקאצ'ה          

טחינה לבנה, סומק ומטבל עגבניות פיקנטי, שמן זית ורוזמרין 

 18 לחם הבית           
לחם שאור, סלסת עגבניות, שמן זית  ובלסמי 

30 מזטים           
5 מזטים מתחלפים בליווי לחם הבית

26 צ'יפס           

ירקות
 

38 פטאטאס ברוואס          
תפוחי אדמה פריכים, איולי חרדל, עגבניות ועירית

48 פלאפל חצילים           
יוגורט טופו  עשבי תיבול, קרם עגבניות, זעתר וצ'ילי, בליווי רצועות פיתה קריספי

44 דלעת צלויה           
טחינה גולמית, סילאן, קרם קשיו, עשבי תיבול ופיסטוקים

48 סלט וייטנאמי           
מיקס חסות, אנדיב, בצל אדום, אטריות אורז, מלפפון, בוטנים, דבש, סויה וליים  

46 סלט עגבניות שמש צלויות        
שרי בצבעים, רוקט, בצל ירוק, טחינת סומק ושקדים

48 סלט קיסר          
מיקס חסות, צנונית, שרי בצבעים, שקדים, קרוטונים ורוטב קיסר 

תוספת עוף 12                          

מהים
58 סביצ'ה דג לבן            

קרם חצילים, בצל אדום, עגבנייה, זיתי קלמטה,  בורגול, עשבי תיבול וצנוברים

38 ברוסקטה עגבניות ואנשובי         
שום, בזיליקום, ארוגולה, עגבניות קונקסה, צ'ילי ואנשובי

54 טרטר סלמון אבוקדו         
עגבניות, עשבי תיבול, שקדים קצוצים, שמן זית וליים

56 ברוסקטה טונה אדומה         
שקדים קצוצים, עגבניות קונקסה, בצל ירוק, עשבי תיבול ואיולי לימון

69 פיש אנד צ'יפס הודי          
דג בטמפורת מסאלה, צ'יפס בגרידת לימון ופטרוזיליה, רוטב איולי סרירצ'ה           



Meat

Drinks

Sweet

מים מינרלים    
15 סן פלגרינו   
25 סן פלגרינו גדול   

שתייה חמה

12 אספרסו קצר\ארוך  
14 אמריקנו   
10 קפה שחור   
12 תה במבחר טעמים  
14 תה נענע   
16 תה לימון ג'ינג'ר ודבש   

בשר
58 קרפצ'יו סינטה          

קרם עגבניות, פסטו עשבי תיבול, ארוגולה, שקדים שמן זית ובלסמי בליווי לחם קלוי

69          SKY BAR BURGER
בשר בקר 220 גרם, פטריות מוקפצות, ריבת בצל וארוגולה בתוספת צ'יפס

תוספת: ביצת עין 8 

72 כריך קצבים          
צלי קדירת ירקות  שורש ויין אדום, איולי חזרת, רוקט, תפוחי אדמה אפויים, בצל ירוק וצ'ילי 

58 רוסטביף על חלה           
איולי חרדל, ירקות צלויים, שום קונפי, אורוגולה, ובלסמי מצומצם

48 סיגר על הגג          
בבשר מעורב בתיבול ירושלמי, טחינת לימון כבוש וסלט עגבניות חריף

69 מסאחן  מוגש בפוקצ'ה פתוחה         
פרגית מוקפצת עם בצל מטוגן, עגבניות שרופות, טחינה, זעתר, צנוברים, סומק ולימון כבוש

קינוח
39 סורבה פירות          

בליווי מקרון

36 נמסיס שוקולד           
2 מיני נמסיס, גלידת וניל וקראמבל

38 וופל בלגי           
2 כדורי גלידה, רוטב שוקולד נוגט

 
38 קראמבל תפוחים בליווי גלידת וניל           

  
                                                                                                               44 שחיתות בגביע גלידת וניל, בראוניז, שוקולד נוגט וקראמבל     



קוניאק  
28  54   vs לואי רוייר
38  64  VSOP לואי רוייר
75  125   XO קורווזיה

ליקרים  
20  34 פידג'   
21  36 מידורי   
23  37 מליבו   
24  39 אמרטו דיסארונו  
27  46 ייגרמייסטר  
27  46 קואנטרו   
31  52 ג'ק דנילאס דבש  

12 תוספת שתייה קלה 

Alcohol



Alcohol
בירה מהחבית

30  35 גולדסטאר  
29  34 מכבי 7.9  
32  36 פאולנר   

בירה בבקבוק
34    unfiltered גולדסטאר
35 קורונה   
40 מרדסו   
36 מלכה אדמונית  
36 קסטיל רוז'  

אפרטיף  
 32 אפרול   

21  36 קמפרי   
 32 מרטיני ביאנקו  
 32 מרטיני רוסו   
 32 מרטיני אקסטרא דריי 

וודקה  
19  32 אבסולוט  
24  40 אבסולוט סיטרון  
21  35 פינלנדיה  
33  56 בלוגה   
33  56 סטוליצ'נייה עלית 
32  54 גריי גוס   
29  49 ואן גוך אסאי  

ג'ין  
25  42 טנקרי   
33  56 טנקרי טן  
 24  40 ביפיטר   
31  53 ביפיטר 24  
35  58 הנדריקס  
23  39 בומביי ספייר  

טקילה  
21  35 אולמקה בלנקו  
33  55 דון חוליו רפוסדו  
41  69 דון חוליו אנייחו  
31  52 פטרון סילבר   
34  58 פטרון רפוסדו  
37  62 פטרון אנייחו  

אניס
19  32 ערק אשקלון  
21  35 אוזו 12   
21  35 ריקארד   
22  37 פסטיס   

וויסקי בלנדד
38  59 שיבס ריגל 15  
31  52 שיבס ריגל 12  
22  38 ג'וני ווקר רד לייבל 
31  52 ג'וני ווקר בלאק לייבל 
41  69 ג'וני ווקר גולד לייבל רזרב 
76  128 ג'וני ווקר בלו לייבל 

בורבון
26  44 וילד טרקי 81  
28  47 ג'ק דניאלס  
35  59 ג'נטלמן ג'ק  
25  43 פור רוזס  

סינגל מאלט  
37  62 גלנליווט 12   
40  67 גלנליווט 15  
47  77 גלנליווט 18   
40  67 טליסקר 10  
32  54 גלנפידיך 12  
39  65 גלנפידיך 15  
45  76 גלנפידיך 18  
44  75 מקאלן 12 טריפל קאסק  
 39  67 לגבולין  16  
52  96 לגבולין 12  

וויסקי אירי   
23         39 ג'יימסון    
31  52 בלאק בוש  

רום  
21  36 הוואנה קלאב 21  
21  36 קפטן מורגן בלאק 
22  38 קפטן מורגן ספייס גולד 
22  38 בקרדי קרטה בלנקה 
26  44 בקרדי קרטה אורו 
37  62 בקרדי 8 ריזרב  

12 תוספת שתייה קלה 



Red wine

Rose  wine

קטיפתיים ומעודנים

 38/155 קברנה מרלו, גמלא השמורה רמת הגולן, ישראל     
עשיר בטעם, קליל ומעודן.

  
קברנה סובניון, גבעות הרי השומרון, ישראל                    45/190 

פירותי ועשיר, גוף מאוזן וסיומת ארוכה ומענגת.

פלם קלאסיקו הרי יהודה, ישראל                     45/190
רך וקטיפתי. איזון מרשים בין פרותיות מרעננת

לתיבול עדין וניחוחות חבית עץ.

עוצמתיים ועמוקים
 

מרלו, ירדן רמת הגולן, ישראל                      46/195
אלגנטי, טעם נפלא ועמוק מלא בניחוח פירות אדומים. 

שיראז, לוריא גליל עליון, ישראל             195 
גוף מלא עוצמה, מרקם אלגנטי ומורכב. טעמי פירות אדומים

וניחוחות חבית עץ אלון צרפתי.

המיוחדים

סיקרט, טריו גליל עליון, ישראל                  210 
מרוכז ועשיר המציג ניחוחות פרי עם נגיעות עץ אלון ותבלינים. 

פטיט קסטל הרי יהודה, ישראל               225 
בלנד מושלם. נוכחות מרשימה המשלבת עוצמה ורכות.

קברנה סובניון, ירדן רמת הגולן, ישראל             230 
קלאסיקה במיטבה. גוף מלא ועשיר

רוזה, וילה קייפ דרום אפריקה                      38/155 
מאוזן ואלגנטי. עשיר בטעמים ובניחוחות תות ופירות יער.

 45/190 רוזה פלם  הרי יהודה, ישראל       
משלב טעמי תות שדה צעיר, מינראליות מרשימה וסיומת פירותית מתובלת.

גרי דה מרסלאן, רקאנטי  גליל עליון, ישראל            210
אלגנטי ועדין במיוחד.

שופע ארומת פרחים ופרי הדר.

45/190 רוזה קסטל הרי יהודה, ישראל       
רענן וקליל עם נוכחות מרשימה, בעל ניחוח פירות טרופיים



מתיקות מעודנת

גוורצטרמינר, וילה קייפ דרום אפריקה       36/148
מתיקות עדינה ואקזוטיות.

ריזלינג, וילה קייפ דרום אפריקה        36/148
אלגנטי ארומתי ופירותי. תחושת מתקתקות ורמת חומציות מדוייקת.

גוורצטרמינר, לוריא גליל עליון, ישראל        39/162 
מלא טעם, מורכב ומהנה עם ריחות עוצמתיים ומתיקות עדינה.

יבשים ורעננים  
שנין בלאן, וילה קייפ דרום אפריקה       36/148 

מופלא ומרענן
.

סובניון בלאן, ירדן  רמת הגולן, ישראל       42/172
רענן וחד במיוחד. חמיצות מאוזנת ואופי אלגנטי ורך.

מחולות בלבן, גבעות  הרי השומרון, ישראל       44/182 
ריחות מופלאים של הדרים ופרחים עם טעמי פרי טרופי, מתובל ורענן.

רוסאן, לוריא גליל עליון, ישראל         45/190 
עשיר טעם עם סיומת חמצמצה ומרעננת בניחוח פירות הדר. 

שרדונה ללא עץ, לוריא  גליל עליון, ישראל       45/190
מינרלי ועשיר כפסיפס של ניחוחות פירותיים.

שרדונה, כרם אודם רמת הגולן, ישראל                             195
משלב רעננות ומאפייני פרי ארומטיים וניחוחות עץ אלון

מורכב ועשיר טעם למביני עניין. 

קלאסיקה במיטבה

פלם בלאן הרי יהודה, ישראל                  198 
פירותי מרענן וחמצמץ. 

שילוב מושלם בין רעננות הסובניון בלאן למורכבות השרדונה.

שרדונה רזרב "כרם מנרה", רקאנטי גליל עליון, ישראל              205 
עשיר ומלא רעננות

סיינט פרי, שאבלי בורגון, צרפת                            235 
איזון מצויין בין רעננות לחמיצות מינרלית.

בלאן דה בלאן, ירדן רמת הגולן, ישראל             198 
מבעבע קלאסי ואלגנטי. חמיצות רעננה והמון חיות וטעם.

רוזה מבעבע, ירדן  רמת הגולן, ישראל                 210 
צבע ורדרד מקסים וחמיצות מדוייקת להפליא.

למברוסקו אמילינו רוזה אמיליה רומנה, איטליה.                   36/144 
מבעבע קלות, מתקתק פירותי ורענן.

קאווה  איבריקה קטלוניה ספרד                    36/144 
ארומה נקיה מאוד, פירותי ואלגנטי.

Bubbles

White wine



אפרול שפריץ
אפרול, יין מבעבע יבש וסודה

38

דאקירי אוריגינל
רום פלנטיישן 3 כוכבים, 

מונין סירופ אגבה ומיץ ליים סחוט טרי
44

מיול קריבי
קפטן מורגן ספייס רום

פיבר טרי ג‘ינג‘ר ביר, למון ואננס
44

קוסמופוליטן
וודקה סיטרון, סירופ מוחיטו

מיץ חמוציות ומיץ ליים סחוט טרי
45

לילי ג'ין
ג'ין ביפיטר, ליקר מידורי, אננס

מחית פסיפלורה וליים סחוט טרי
52

TNT
טנקרי ג‘ין, פיבר טרי טוניק ופירות העונה

 54

ACAI ON THE ROOF
וואן גוך אסאי, מיץ אננס, וסאוור

56

פינק רוז
וודקה סיטרון, סירופ אשכוליות, ליים סחוט טרי

45

בולבדר דיו
בורבון, קמפרי, מרטיני רוסו

48

Cocktails



Cocktails
גולד ראש

וויסקי ווילד טורקי 81 
מונין אגבה ומיץ ליים סחוט טרי

44

משהו אדום
אבסולוט וודקה, אפרול, מיץ חמוציות

מחית מונין תות ומיץ לימון
46

סאנסט
וויסקי וילד טרקי ברבן 81, מונין

מחית מונין בננה, מיץ תפוזים
46

HILI'S
פיד'ג תאנים, מיץ חמוציות

שבבי קוקוס ומיץ ליים סחוט טרי
45

ספייסי מרגריטה   
אולמקה טקילה, אפרול

מונין אגבה, ליים וטבסקו
48

קפטן קוקוס
הוואנה קלאב רום, מונין קוקוס וליים טרי

45

COFFEE & GIN
ג'ין ביפיטר, ליקר קלואה, דאבל אספרסו ומונין קוקוס

47

DRINK & DRIVE
קוקטייל ללא אלכוהול בטעמי פירות

36


