Zuta Collection | זוטא קולקשיין

Fruity & Tropical | פירותי וטרופי

Fresh & Citrus | מרענן ולימוני

Negroni - 38

BRAVE HEART

CUP A JOE

HANDSOME & SMART

Last Word - 60

אם אומץ בליבכם ועוז במותניכם ראוי ורצוי שתהנו מהקוקטייל
. הוא יבעט בכם כהוגן.הזה
גויאבה & וודקה חוגגים גם יחד

 זה לא עוד קוקטייל של קפה. חמיצות ופריכות,מרירות ומתיקות

 מי יודע אם תשתו ממנו אולי תהנו.הוא ידוע כסמל החוכמה והיופי
מזה גם אתם?! אחרי הכל מתי לאחרונה שתיתם קוקטייל על רימונים

Industry Sour - 55
Toronto - 48

If the courage in your heart and courage in your waist is
proper and desirable for you to enjoy this cocktail it will kick
you out as fair. Guava and vodka celebrate together

Ingredients:

Daiquiri - 38

Vodka, guava, suze, lemon

Martinez - 48
Tommy’s Smoked Margarita - 59
Mint Julep - 48

Ingredients:
Vodka, coffee beans, coco beans syrup, cynar

- 52 -

Ingredients:
Dark rum, pomegranate juice, triple sec

- 54 -

TOTIM

המזרח התיכון לא נראה כל כך חדש מאז שרקחנו את הקוקטייל
 תתנחמו. תבלינים מקומיים עם רום קרייבי ואננס טרי.הזה

ASFAR

. וסיומת לימונית, מרירות של אוורנה,מתיקות וחמיצות של תותים
לא יכולנו לבקש יותר מהפרי הנהדר הזה

The Middle East has not looked so new since we made this
cocktail. Local spices with crispy rum and fresh pineapple

 הוא חדש בתפריט. סירופ זעפרן ושרטרז צהוב, מיץ אגסים,ג’ין
שלנו אבל הוא כאן כדי להישאר

Sweetness and sourness of strawberries, bitterness of
averna, and lime finish. We could not ask for more of this
wonderful fruit

Ingredients:

When naughty apricot meets tough vodka he Gin, pear
juice, saffron syrup and yellow Chartreuse. It is new to our
menu but it is here to stay

Rum, coconut, fresh pineapple, st-germain
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Ingredients:

Penicillin - 56

He is known as the symbol of wisdom and beauty. Who
knows if you drink it you might enjoy it too ?! After all, when
did you recently drink a pomegranate cocktail

ZUTA COLADA

- 48 Bombay Martini - 55

Bitter and sweet, sour and crispy.
This is not another coffee cocktail

Gin, averna, strawberry, lime
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Ingredients:
מבחר קוקטיילים נוסף
additional cocktail selection

Gin, pear juice, yellow Chartreuse, saffron syrup
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C O C K TA I L S

Classic cocktails | קוקטיילים קלאסיים

