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בירה מהחבית

חוק טוהר הבירה, שנחקק בגרמניה לפני כ-500 שנה קבע 3 מרכיבים בלבד בבירה: מים, לתת, כשות.
רק במאה ה-19, גילה לואי פסטר את השמרים ומאז ברור כי זה המרכיב הרביעי ובלעדיו, אין בירה.

 הבירה כל כך פופולרית היא המשקה האלכהולי 
הנמכר ביותר בעולם, עד כי אנשים מקבלים אותה 
בדרך כלל כמוצר מובן מאליו. ועם זאת, מחקרים 

במעבדה גילו כי בכוס בירה יש אותו מספר ניחוחות 
וטעמים כמו בכוס של יין משובח. לא הכל מבינים 

זאת – אך מספרם של אלה היודעים הולך וגדל

יצור בירה לאגר התפתח רק במאה ה 18, לאחר המצאת מדחסי הקרור. בירה קלת גוף )תסיסה תחתית( צלולה, 
מרעננת ומרווה. התיבול בכשות מעניק לה את הרעננות והמרירות האופיינית. 

בירה לאגר מתאימה לשתיה לפני האוכל, אחרי האוכל, בזמן האוכל, וגם, אם אין אוכל באמצע....

בירת חיטה חייבת לכלול בלתת לפחות 60% לתת חיטה. החלבון הגבוהה בחיטה יוצר את ראש הקצף
היפה. הבירה אינה מסוננת ועל מנת להנות מטעמה יש "לערסל" את הכוס לפני סיומה. בדרך כלל אינה 

המתובלת בכשות ואינה מרירה. יש המוזגים אותה על חצי פרוסת לימון להדגשת החמיצות והמרירות.

המגמה העולמית של התאחדות היצרנים לקונצרנים בינלאומיים המייצרים בכמויות ענק, יצרה גם מגמה הפוכה – 
מבשלות בוטיק המייצרות בירה בכמויות קטנות, במיגוון טעמים וסגנונות ועם הרבה אהבה.

הבירה הראשונה בעולם מלפני 5,000 או 6,000 שנה. סמיכה )תסיסה עילית( ואחוזי אלכהול נמוכים. הבלגים נוהגים 
להתסיס אותה פעמים נוספות על מנת להעלות את אחוזי האלכהול וגם מתבלים אותה: בפירות, בשוקולד ואף באצות ים... 

הבלגים מתבלים במעט כשות ויותר בכוסברה.
כדי לבדוק שיצרני הבירה לא הוסיפו סוכר בשביל להעלות את חוזק הבירה )"חוזק השריר"( היו "בודקי בירה"

השופכים מעט בירה על הספסל ויושבים עליה במכנסי עור. כשסיימו לשתות, אם היו "נדבקים" לספסל, סימן
הוא שבעל הפאב הונה את לקוחותיו. "בודק בירה" מפורסם היה אביו של שייקספיר.

-מ. ג'קסון, מבקר בירה ומחבר ספרי בירה.

מותקן חדר קרור ייחודי ומתקדם מסוגו המאחסן כ-2 
טון בירה. חביות הבירה, מאוחסנות בטמפרטורה של 

2 מעלות ונמזגות ישירות מחדר הקרור לכוסות. 
טמפרטורה נמוכה וקבועה זו מבטיחה את טריות 

הבירה, איכותה וטעמה זמן רב יותר מעבר לכל צורת 
שימור אחרת. הצנרת הקצרה מאפשרת שימוש בלחצי 

עבודה נמוכים יותר והתוצאה, טעם "נקי" ואמיתי 
לבירה הנמזגת – ממש כמו במבשלה.

באפטרדארק

לאגר

חיטה

בוטיק ישראלי

אייל

                   1/3     1/2    ליטר        Beer2go ליטר

29  48  25  22  19

29  48  25  22  19

29  46  24  22  28

29  46  24  22  24

29  46  24  22   

29  46  24  22   

34  54  28  25   

33  52  27  24   

לוונבראו 
גרמניה, מרירות וגיזוז עדינים, בלונד, 5% 

ספאטן 
גרמניה

ברנרד בהירה
צ'כיה, בלונד, 5%,                                                

ברנרד כהה 
צ'כיה, 3.8%                                                            

גולדסטאר 
לאגר כהה, ישראל, 5.4%                                             

היינקן 
הולנד, בלונד, 5%                                                            

טובורג אדומה 
דנמרק, 5.4%                                               

קרלסברג 

                   1/3     1/2    ליטר        Beer2go ליטר

                   1/3     1/2    ליטר        Beer2go ליטר

60  60  31  28              

37  60  31  28              

37  60  31  28              

38  62  32  29   

41  62  32  29   

29  46  24  22             

   IPA בזלת
כאשר החלו ליצא מהאימפריה הבריטית בירה להודו, העלו את 
אחוזי האלכהול והוסיפו כשות, על מנת להאריך את חיי הבירה.

בזלת אייל עינברי 
צבע עינבר, 5.4%  

פיניקס - הדובים
ישראל                                             

יונק הדבש- הדובים 
IPA, בסגנון אייל בלגי כהה 8.5%                                                       

פורטר אלון – נגב
                                          

אואזיס – הנגב
                                       

                        

46  62  38  34  

44  62  32  29  

44  62  32  29  

48  74  39  35  

היטאצ'ינו רד רייס 
יפן. אייל מותסס מאורז אדום

לה-שוף– בלגיה 
אייל בלגי בלונד 8% 

מק-שוף– בלגיה
אייל בלגי כהה  8%                                            

 IPA- 9% הובלון – אשוף, בלגיה
IPA, בסגנון אייל בלגי כהה 8.5%                                                       

                                       
                        

38  62  32  29             

33  52  27  24             

פרנסיסקנר כהה 
גרמניה, 5%

פרימטור בהירה 
גרמניה, 5%

ויינשטפן
המבשלה הכי עתיקה באירופה. 5% 

הוגרדן
                                                     

דגים בעישון ביתי

IBU - יחידות מרירות
מייצג את כמות חומצות האלפא בבירה - ככל שהערך גבוה יותר הבירה מרירה יותר. הטעם מתאזן ע"י מתיקות הלתת.

Beer2go ! ח ד ש

להנות מבירה 
טריה מהחבית 

גם בבית 
בבקבוק "לקחת"!

* עד השעה 23:00 בלבד

IBU

                   1/3     1/2    ליטר        Beer2go ליטר

36  62  32  29  10

IBU



משפחה מיוחדת של בירה בתסיסה ספונטנית, ללא תוספת סוכר ושמרים. ניתן לייצרה אך ורק 
באזור בריסל  לרגלי הארדנים. לאחר התסיסה היא מיושנת עם פירות למשך כשנתיים.

ממשפחת האייל, מבושלת מלתת קלוי עד כמעט ונשרף ומכאן צבעה הכמעט שחור.
הקליה הממושכת מניבה טעמי קפה, קרמל וקקאו. ראש קצף קרמי.

לא בירה אבל מחבית. תסיסה של פירות

בירות מיוחדות ובירות קראפט

למביק

סטאוט

סיידר

40  68  36  32  

32  72  38  34  

26  42  22  20  

54  78  41  36  

שלנקרלה מארצן
גרמניה. כהה. 5.1%. 

בירה מעושנת: הלתת נקלה על אש גלויה. מותססת בסוף החורף לשתיה בחורף הבא

דובדבן 
בלגיה. 8%. אייל מתובל דובדבן.

רדלר
אוסטריה. 2%.

בירה עם אשכוליות )בדומה לשנדי(. קליל ומרענן                                           

אלביס ג'וס 
ברודוג, סקוטלנד, IPA עם ארומת אשכולית אדומה                                                       

                   1/3     1/2    ליטר        Beer2go ליטר

40  68  36  32 תפוח  
ליפמן, בלגיה, 3.5%                                      

גינס
אירלנד. 4.1%. הסטאוט המפורסם בעולם

35  56  29  26 מגנרס 
אירלנד. סיידר תפוחי עץ. 5%

3/6 טעימות כל אחת 1/6 ליטר.  מוגש עם מאזה ירקות       40/70

טעימות בירה

וויסקי בלנדד

ליקרים

וודקה ושנאפס

וודקה פרמיום

אניס

רום

וויסקי סקוטי סינגל מאלט

אפרטיף / דג'סטיף

ויסקי אירי

בורבון וקנדי

טקילה

קוניאק

ג'ין

מליבו ..................................35

בייליס .................................35

35............................... קלואה 

אפטר שוק קינמון ...................35

אגאוורו ...............................40

קוואנטרו .............................40

מידורי .................................35

דרמבוי ................................40

דלמור 12 ..............................35

ג'ורה סופרסטישיין .................. 35

גלנפידיך 12 ...........................35

גלנליווט 12/15  ......................35/40

דינסטון 12 ............................40

35 גלנמורנג'י ........................... 

ארדברג ...............................55

אילך ..................................50

לה פרויג 10 .........................55

בלווני 14 ............................60

פראבדה ...............................35

בלוודר ................................40

40.............................. גריי גוס 

ואן גוך דאבל אספרסו/אסהי  .....45

אוזו ....................................30

פסטיס .................................40

45............................... אבסינט 

בקרדי / זהב ...................30

קפטן מורגן .....................30

30........................ קאשסה 

*תוספת שתיה קלה / משקה אנרגיה  5

קמפרי .................................30

מרטיני ביאנקו /  רוס ..............30

ייגרמיסטר ............................30

ברנייגר ...............................35

גרפה ..................................30

סקיי / אבסולוט / פינלנדיה  .....35

שנאפס תאנה/ מלון/ תפוח .......35

גורדון  ......................... 30

קוורבו זהב .....................30

פטרון 
סילבר/רפוסדו/אנייחו .... 60/55/50

vs / vsop               40/45 הנסי

45 / 40     xo קמוס

30......................... ג'יימסון 

בושמילס לבן/בלק בוש ......40/30 

קונומרה – סינגל מאלט ......45

ג'וני ווקר
אדום/שחור/זהב /ירוק..... 60/55/45/30 

בלנטיין / קנט / ג'י-בי .... 30

שיבס ריגל 12 ................. 45

      )Rye( / ג'ים בים לבן

ג'ים בים סיגנטשר קראפט ...50

מייקרס מארק ..................40

ג'ק דניאלס  ................... 40

ג'ק דניאלס דבש .............. 50

סאות'רן קומפורט ..............40

בלאק וולווט ריזרב ............40

40/30.......

אלכוהול

                   1/3     1/2    ליטר        Beer2go ליטר

36  62  32  29  10

                   1/3     1/2    ליטר        Beer2go ליטר

                   1/3     1/2    ליטר        Beer2go ליטר

37  62  45  31  28

IBU



לונג איילנד  
וודקה, ג'ין, רום, טקילה, טריפל סק + קולה        

קוברה 
וודקה, ג'ין, רום, טקילה, טריפל סק + תפוזים                                                      

ספידפייר 
וודקה, ג'ין, רום, טקילה, טריפל סק + אשכוליות        

אורגזמה 
ליקר קפה, אייריש קרים + חלב     

סקס און דה ביץ' 
שנאפס אפרסק, וודקה + חמוציות, אננס

מרגריטה 
טקילה, טריפל סק + לימון

וודקה קייצית 
וודקה + לימון, ספרייט

טקילה סאן רייז 
טקילה + תפוזים, גרנדין

רוסי שחור / לבן
קלואה, וודקה / +שמנת

קוסמופוליטן 
וודקה, טריפל סק+ חמוציות

שמיים 
פינה קולדה, מליבו, קירסאו+ חלב

ייגר-בומב 
ייגר, משקה אנרגיה

פצצת אטום 
מק שופ, ג'ין, וודקה, טקילה, רום, טריפל סק        

קיר ביר 
וודקה, ג'ין, רום, טקילה, טריפל סק + תפוזים                                                      

בלק וולווט 
סטאוט, שמפניה        

בלק אנד טן 
ליקר קפה, אייריש קרים + חלב     

אייריש קאר-בומב
סטאוט, ג'יימסון, אייריש קרים

נשיקה מרומא
רדלר, קמפרי 

בירמוזה 
צ'סו, תפוזים, גרנדין

בירה טרופית
חיטה, פירות יער, מליבו, גרנדין

בלאדי ביר
לוונבראו, עגבניות, טבסקו, מלח, פלפל

ליטוף קובני
חיטה, לאגר, רום כהה, מייפל

אורליאנס
פניקס, טריפל סק, תפוזים

לוס דיאבולוס
לה שוף, לימון, סוכר, מלח, צ'ילי

קליפורניה
חיטה, רום, מיץ תפוחים

קפה בחלב
גינס, קפה, אייריש קרים

רביעי ליולי  
גרנדין, קירסאו, קוקוס      

בי-52 
קלואה, אייריש קרים, קוואנטרו                                                

שיתוק 
אפטר שוק קינמון, ייגר, אבסינט                 

Quikfuck
ייגר, מליבו, אבסינט          

100         30 

כוס     בקבוק

120         25

מרלו / קברה סוביניון / שרדונה / גוורצטמיינר
קאוה

קוקטיליים .....42
קוקטיילים של בירה )1/3 ליטר(

יין

שוטים .....39



יפו 30 , חיפה.
 טלפון: 053-5216076, 077-2347833.


