
בירות בקבוק 
מוגז אלכוהולי

)STRONGBOW( סטרונג בואו
סיידר אלכוהולי בטעמים

תפוחים / דבש / פירות יער

31

בקרדי בריזר בטעמים
אבטיח / אננס / לימון

33

בירת בוטיק ישראלית
32מלכה אדמונית 5.5%

בירות בלגיות
30אפליכם 6.7%

31לף בלונד 6.4%

31לף בראון 6.5%

31סטלה 5%

בירה מקסיקנית
32דספראדוס 5% בירה עם טקילה ומתיקות לימונית

33קורונה 4.5%

להזמנות ואירועים: 077-4060471 | א׳-ה׳ החל מ-19:00 )שעון קיץ( החל מ-18:00 )שעון חורף(. מוצ״ש שעה אחרי צאת השבת
מרפי’ס פולג - גיבורי ישראל 17 א.ת. פולג, נתניה | מרפי’ס רעננה - רחוב הסדנא 3 א.ת. רעננה

עולם האלכוהול של מרפי׳ס

פולג
Irish & Beer Garden פולג

Irish & Beer Garden

 Murphys Poleg - מרפי’ס פולג להזמנות ואירועים: 077-4060471 

יינות
בקבוקכוסיינות אדומים

33115ברקן קברנה שירז - בלנד פירותי וקליל

33115ברקן פיוזן אדום - מלטף ועדין 

145ברקן רזרב קברנה מרלו - עוצמתי ועשיר

בקבוקכוסיינות לבנים

33115ברקן ריזלינג קולומברד - קליל ומענג

32110ברקן פיוזן לבן - עשיר ופירותי 

34129בלו נאן גוורצטרמינר - ארומתי וקליל

בקבוקכוסמבעבעים

33115קאווה

33115למברוסקו רוסו / רוזה

שתיה קלה
14מים מינרלים סאן בנדטו

14סאן פלגרינו

13סודה

13ג’ינג’ר אייל

13טוניק

13ביטר למון

14פפסי

14פפסי מקס

7UP14

7UP14 דיאט

16סיידר צלול / מוגז

14נסטי אפרסק

14תפוזים

14לימונדה

23לימונענע גרוס

14חמוציות

XL 20משקה אנרגיה

19בירה שחורה

22 הייניקן 0.0 -בירה ללא אלכוהול

משקאות חמים
10אספרסו

12תה

שתיה חמה מוגשת עד השעה 22:30 בלבד!

צייסרים במבצע
13ארק, פידג‚ אבטיח, שנאפס

15גיימסון, אבסולוט, ייגר, קמפרי, אולמקה גולד, באד אפל

בלאק לייבל, קוארבו טרדיסיונל, וודקה בלוגה,
אוזו 7, ג’ק דניאלס דבש

19

1/31/2בירות מהחבית

2935מרפיס 5%

2935פאולנר 5.5%

3035פאולנר סלבטור 8%

2832הייניקן 5%

2832מכבי 7.9%

2832גולדסטאר 4.9%

4.9% Unfiltered 2833גולדסטאר

1/31/2בירות מיוחדות מהחבית

37דילריום פירות אדומים 8%

 ipa 6.2% 3035לגוניטאס

3943קסטיל טריפל 11%

3539ברבר 8%

39הובגובלין 5.5% )מוגש בגודל פיינט אנגלי(

2933אלכסנדר בלונד 5.3%

2933אלכסנדר אמברה 5.7%



וודקה
35אבסולוט

39סטוליצ’ניה קריסטל

וודקה סופר פרימיום
56בלוגה

55גריי גוס
49וואן גוך בטעמים

אסאי / מלון / תפוח / אננס / דאבל אספרסו

72בלוגה טראנס אטלנטיק פרימיום

ג׳ין
35ביפאיטר

36ביפאיטר 24

46מאנקי 47

37בומביי ספייר

רום
36הוואנה קלאב 3

45הוואנה קלאב 7

36בקרדי

טקילה
37אולמקה בלאנקו

39אולמקה גולד

38קוארבו גולד

55אלטוס פלטה

57אלטוס רפוסאדו

62אביון סילבר

69אביון אנייחו

SILVER 180055

REPOSADO 180055

ANEJO 180079

וויסקי אירי
37ג’יימסון

60ג’יימסון 18

42גיימסון בלק ברל 

43פאוורס

38בושמילס

46בושמילס בלאק בוש

וויסקי סקוטי
36בלנטיינ’ס

56בלנטיינ’ס 12

66בלנטיינ’ס 17

53שיבס ריגל 12

66שיבאס ריגאל 18

120רויאל סלוט 21

39ג’וני ווקר אדום

49ג’וני ווקר שחור

72ג’וני ווקר גולד

78ג’וני ווקר גרין

150ג’וני ווקר כחול

וויסקי סינגל מאלט
52גלנליווט פאונדרס רזרב

גלנליווט נאדורה – מהדורה 
מתחלפת

69

89גלנליווט דיסטילר צוייס

90גלנליווט 15

125גלנליווט 21

49בלאק פייס דאבל מאלט

55אילאך 40%

68סקאפה סקירן

62אברלור דאבל מאלט

IWAY63 וויסקי יפני נדיר

וויסקי אמריקאי
46ג’ק דניאלס

62ג’נטלמן ג’ק

68סאזק ריי וויסקי שיפון 45%

49ג’ק דניאלס דבש

74ג’ק דניאלס סינגל בארל

42ג’ים בים לבן

45ג’ים בים תפוח

46ג’ים בים גרין

קוניאק
V.S 62לואי רוייה

V.S.O.P 78לואי רוייה

X.0 145לואי רוייה

אניס
36ריקארד

29פסטיס 51

38סמבוקה שחורה

38אוזו מיני

35ארק

אפריטיף
36מרטיני ביאנקו / רוסו / דריי

37קמפרי

דז’סטיף
39ייגרמייסטר

33בחרובקה

33פרנה ברנקה

ליקר
29פידג’

29פידג’ אבטיח

37באד אפל

39סאוטרן קומפורט

42דרמבוי

48קוואנטרו

32פסואה

39ברנייגר

36קלואה

36אמרטו דיסוראנו

33פרנגליקו

שנאפס
28תפוח, מלון, אפרסק, אבטיח

תוספות
שתייה קלה - 8 ₪

משקה אנרגיה - 14 ₪
סאוור - 10 ₪

עולם הקוקטיילים של

פולג
Irish & Beer Garden

מחיר: 45 ₪

אליסה בארץ הפלאות
קוקטייל ברד מתקתק ומרענן של פירות יער,

ליצי והרבה רום בקרדי

מחיר: 45 ₪

קוויקי קיווי
לחובבי החמוץ מתוק! הרבה קיוו, נגיעות מלון

ולימון סחוט, על וודקה אבסולוט 

Gin & Citrus
גין וטוניק מלא בפירות הדר וכל מה שטוב

מחיר: 45 ₪

מחיר: 45 ₪

מוהיטו פירות יער
המוחיטו הלא שגרתי של המרפיס. על בסיס

וודקה  ואן גוך, הרבה פירות יער חמצמצים-מתוקים,
והגשה מרעננת כמו שרק המרפיס יודע

מחיר: 45 ₪

פרש דדי
קוקטייל ברד מלא במנגו, על בסיס וודקה אבסולוט

ופידג תאנים לעידון

קוקטיילים
קוקטיילים קלאסיים

קוקטיילי סאוור

קוקטייל ברד ללא אלכוהול
קוקטיילי מונין פירות 32

אבטיח / מלון / מנגו /ליצ׳י / תות / פסיפלורה / קיווי

אבסולוט סאוור
וודקה, קוביות לימון וסאוור על קרח גרוס

45

ג׳יימסון סאוור
וויסקי, קוביות לימון וסאוור על קרח גרוס

45

פידג’ סאוור 
פידג’, קוביות לימון וסאוור על קרח גרוס

45

אמרטו סאוור
 אמרטו, קוביות לימון וסאוור על קרח גרוס

45

מוחיטו - רום, קוביות לימון, נענע 
וסאוור על קרח גרוס וסגירה ב-7אפ

45

לונג איילנד אייס טי - וודקה, ג‘ין, רום, 
טקילה, טריפל סק, סאוור וסגירה בפפסי

45

קוסמופוליטן
וודקה, טריפל סק, סאוור וקרנברי

45

טקילה סאן-רייז
טקילה, מיץ תפוזים, גרנדין

45

סנגרייה - קוקטייל יין אדום קר 
בתוספת פירות וקינמון

33

סקס על החוף 
וודקה, שנאפס אפרסקים,

מיץ תפוזים, קרנברי

45

42קיר רויאל - קאווה, קרם דה קסיס

45מרטיני קלאסי - ג’ין, ורמוט

45ראסטי נייל - וויסקי, דרמבוי

מרגריטה קלאסית / ברד בטעמים
אבטיח / מלון / מנגו / ליצ’י / תות / 

פסיפלורה / קיווי

45

45נגריני - ג’ין, וורמוט רוסו, קאמפרי 

 LIKE שנוכל לשמור איתכם על קשרלמרפיס פולג בפייסבוק כדי נשמח מאוד אם תעשו


