
 מבעבע ולבן

 רעננה ומהנה קווה  ₪ 58, פנדס ספרד  NV, ברוט לה ז'אום סרה

 ומורכבות מינראליות ₪ 041 5108 ישראל, ירושלים הרי", יימס'ג" בלאן שנין, ים סוסון

 .בישראל המיוחדים היקבים מאחד מפתיעים

, שורש בכרם בודדת מחלקה בלאן סוביניון  ₪ 091 5106 ישראל, ירושלים הרי, לבן שורש, צרעה

 בארץ. הטובים הלבנים היינות אחד

מאומבריה יין מהנה   ₪ 98 /58  2016, אומבריה איטליה DOCרופינו, אורבייטו קלאסיקו 

  מציג ניחוחות רענניםה שבאיטליה

מתיקות עם מינראליות ריזלינג המשלב  ₪ 051 /31 5106, מוזל, גרמניה Dr Lד"ר לוסן, ריזלינג  

 ורעננות מאזנת. יין פשוט מקסים.

המציג  יבש גוורצטרמינר ₪ 051 5105 סלובניהראגונה קאפלה, פוברבייה, , טייר, טראמינץש

 עם חמיצות מאזנת.טרופיות 

 פינו בלאן יבש ₪ 041/  99 5106וולנר קלוסטרברג פינו בלאן, מוזל, גרמניה , מרקוס מוליטור

 נגיעות אגס וונילעם  וחד

מרשים ומעניין אנקרוזאדו   ₪ 091 5104 דאו, פורטוגל, אנקרוזאדו רזרבה, אלווארו קאסטרו

 וגל. מאחד היצרנים הטובים ביותר בפורט

 
 

 רוזה

. של מנותנהדר לליווי מגוון מרשים יין  ₪ 008/  59 5106דרום צרפת , לה ז'אמל סינסאו רוזה

 חד, רענן ומהנה. 

נבצרים יחד ה סירה 01%גרנאש ו  91% ₪ 081 5106רמת הגולן, ישראל , שאטו גולן, גשם רוזה

 יופי של רוזה.  ברים לתסיסה ספונטנית בחביות ישנות.וועולן, בכרם שאטו ג

 

  םאדו

 של זאב מהכרםיין מיוחד ומקורי  ₪ 041 5104 ישראל, הרי ירושלים, , פיור קונואזסוסון ים

 בהרי ירושלים. 

 מהכרם  וברברה  בלנד נהדר של סירה, מורבדרה, גרנאש ₪ 081 /95  5104 ישראל, כרם שבו

 בגליל העליון.

שורש שבהרי בלנד מבוסס קברנה סוביניון מכרם  ₪ 081 /95  5108 ישראל, הרי יהודה, צרעה

 עם פטיט ורדו, ירושלים 

 סירה ומעט מרלו. יין מצוין. 

קברנה סוביניון מרשים המשלב   ₪ 078 5119 סוביניון, הרי יהודה, ישראלקברנה  ,בוסתן

 אלגנטיות ועוצמה.

בדרום ומתובל מאזור הלנגדוק  רותיפי יין  ₪ 008/59 5108 צרפת דרום מורבדרה,לה ז'אמל,  

 צרפת

ברברה, דולצ'טו,  נביולו,  שלבלנד  ₪ 051/90 5108פיאמונטה, איטליה לנגה רוסו, , ד ואירהג 

 אלברוסה, פרייסה ואפילו פינו נואר. 

 היכרותן המהווה נביולו מצוי ₪ 081 5104 איטליה , פיאמונטה,לנגה נביולו 'וזפה קורטזהג

 ליינות אזור פיאמונטה נהדרת

 

 



 

 העולםו ישראללבנים מיוחדים מ

בכרם של גבי מתת חלקה  ₪ 098  5109 ישראל סוביניון בלאן "גרשון", גליל עליון, ,כרם שבו

  סדן, סוביניון בלאן יוצא דופן

 5104בציר המינראליות הנהדרת של   ₪ 508 5104 ישראל, ירושלים הרי, לבן שורש, צרעה

 באה לידי ביטוי בצורה מרשימה

  ככל שהיין מתבגר

גוורצטרמינר קלאסי, יבש,   ₪ 098  5105זינד הומברכט, גוורצטרמינר, אלזאס, צרפת  דומיין

 מינראלי. 

 פרייר מכרם ₪ 899 5119  צרפת בורגון, קרו פרמייר פרייר מרסו, פיס א פרה בושארד דומיין

 . בורגון של הגדולים הלבנים מהיינות חלק מיוצרים מונראשה פוליני גבול על הממוקם

 ₪ 859 5101  צרפת בורגון , קרו פרמייר רמיי אן, מונראשה שסאן דומיין בושארד פרה א פיס

  .מונראשה שבלייה ,הידועה קרו הגראנד לחלקת בצמוד הממוקם רמיי אן מכרם

 781)  ₪  479 5101גרמניה ד"ר לוסן, ארדנר פראלאט ריזלינג אוסלסה גולד קפסול, מוזל, 

 המיוצרים במוזל מחלקת ארדנר פראלאט.אחד היינות המתוקים הנפלאים  מ"ל(

 

  אדומים מיוחדים מישראל והעולם

ר מעולה ברחבי ישראל. בצימ ₪ 508 5108ישראל יקב שאטו גולן, גשם, דרום רמת הגולן, 

 עם איזון מצוין, מורכבות וסיומת נהדרת.  (59%( וסירה )59%גרנאש ) ,(45%מבוסס מורבדרה )

בלנד של גרנאש עם  מעט מורבדרה  ₪ 598 5101יקב שאטו גולן, גשם, דרום רמת הגולן, ישראל 

 מהכרם באליעד. 

  יין אלגנטי עם חמיצות מעודנת.

בלנד של גרנאש וסירה עם מעט  ₪ 948 5115יקב שאטו גולן, גשם, דרום רמת הגולן, ישראל 

 קריניאן ומורבדרה. 

יין מצוין המציג שילוב של ריכוז  ₪ 508 5117יהודה, ישראל יקב בוסתן קברנה סוביניון, הרי 

 ואלגנטיות, ומבטא נאמנה את הטרואר בגליל העליון. 

מאתגר יחסית  בציר זה היה  ₪ 568 5115יקב בוסתן קברנה סוביניון, הרי יהודה, ישראל 

 בישראל אך יינות יקב בוסתן בבציר זה הינם מהמרשימים אשר יוצרו. קברנה סוביניון עוצמתי

  במיוחד.

אלגנטיים 0999  יינות בציר ₪ 598 0999יקב בוסתן קברנה סוביניון, הרי יהודה, ישראל 

 . ביקב ורכים יחסית

הטובים   אחד היינות  ₪ 598 5108יקב צרעה, מיסטי הילס, הרי ירושלים, ישראל, 

 וקברנה סוביניון. המיוצרים בישראל כיום, מחלקה מיוחדת בכרם שורש הנטועה סירה 

 

 

רדו מכרמי היקב ופטיט קרמנרה בשילוב עם מעט  ₪ 958 5119מונטס, פרפל אנג'ל, צ'ילה 

 שבצ'ילה. יין עשיר עם סיומת ארוכה.

בכרם מתת חלקה קטנה נדיר בלנד כרם  ₪ 758 5105 טלמו רודריגז, לאס ביאטס, ריוחה, ספרד

 שאי פעם טעמנו.  בכפר לבסטידה. יין מדהים, היין הספרדי הכי טוב

 

 



 

 DOCG 5101 טוסקנה איטליהרסטיטוטה, ברונלו די מונטאלצ'ינו, גאיה, אחוזת פיאבה סנטה 

  יין אלגנטי ומאוזן.  .מבציר ענקמונטאלצ'ינו מצוין ברונלו די  ₪ 948

אחד היינות   ₪  DOCG 5101 285 איטליה איל פוגיונה ברונלו די מונטאלצ'ינו, טוסקנה

 ומרשיםיין עשיר   היוצא דופן באזור. 5101הגדולים של בציר 

 

 

מייצר קואופרטיב ה  ₪ DOCG  5109 098פרודוטרי דל ברברסקו, ברברסקו, פיאמונטה, איטליה

 יותר מזן הנביולו בלבד. יינות ברמה הגבוה ב

הזדמנות  ₪ DOCG 5114 408ג'וזפה קורטזה ברברסקו 'רבאיה' רזרבה, פיאמונטה איטליה 

הינם מהמוערכים   יוצא דופן. יינות קורטזה ליהנות  מברברסקו קלאסי מוכן לשתיה מבציר

  בפיאמונטה

ברברסקו מאחד   ₪ DOCG 5119 948, פיאמונטה, איטליה ג'וזפה קורטזה ברברסקו 'רבאיה'

 הידוע  Rabaja, מכרם היצרנים החשובים בפיאמונטה

  המסורתייםמאחד היקבים  ₪ DOCG 5105 558, ברוביה, ברולו, פיאמונטה איטליה

 בפיאמונטה ברולו קלאסי ומרשים בבציר מצוין.

ברולו קלאסי, מיקב ברוביה המסורתי,  ₪ DOCG 5100 548ברוביה, ברולו, פיאמונטה איטליה, 

  בבציר קר יחסית.

ברולו ארומטי  ₪ DOCG 5100 948 איטליהברוביה, ברולו רוקה דל קסטליונה, פיאמונטה 

 פאלטו  בכפר קסטליונהופרחוני מכרם 

הינם   יינות אלדו קונטרנו ₪ DOCG 5119 988 אלדו קונטרנו, ברולו, פיאמונטה איטליה

 מהידועים בברולו, יינות עשירים עם פרחוניות נהדרת ואיזון מרשים.

  היקבים  מאחד ₪ DOCG 5119 458 ברולו וליירו פיאמונטה איטליה ,ג'וזפה מסקרלו

  וליירו בכפר קסטליונה פאלטו.  מחלקת בפיאמונטה, ברולו מקסיםובים ביותר המסורתיים החש

אחד הברולואים  ₪ DOCG 5105 498פיאמונטה איטליה  ,ברולו מונפריאטו ג'וזפה מסקרלו,

  מחלקת מונפריבאטו בכפר קסטליונה פאלטו. בפיאמונטההאייקוניים 

מאחד  ₪ DOCG 5115 475, קאוינו, ברולו בריק דל פיאסק, פיאמונטה איטליהספאולו 

מכם פיאסק בכפר קסטליונה  0975היצרנים הידועים בברולו, יין המיוצר כסינגל ויניארד משנת 

 פאלטו. ברולו יוצא דופן מבציר גדול.

 

 

פינו נואר   ₪ 548 5100דומיין בושארד פרה א פיס בון דו שאטו פרמייר קרו, בורוגון צרפת 

  אדמתי ואלגנטי, בלנד של מספר חלקות פרמייר קרו בעיירה בון שבבורגון.

מאחד היצרנים המיתולוגיים בבורגון  ₪ 998 5104, בורגון צרפת דומיין דוז'אק, מוריי סנט דני

 בכלל, בורגון קלאסי מכרמי הכפר מוריי סנט דני. 

המוערכים   מאחד היצרנים ₪ 858 5100צרפת  דומיין פרדריק מיונייר, שמבול מוסיני, בורגון

  מבול מוסיני. יין אלגנטי והרמוני.בבורגון, יין נפלא מכרמי הכפר ש

 

 

 



בבורדו, אחד   הידועה  ממשפחת מואיקס ₪ 848 5115שאטו פרובידנס, פומרול, בורדו, צרפת 

עמו יינות מאוזנים ואיכותיים וכן נגישים   הביא 5115היינות  האיכותיים והנדירים בפומרול. בציר 

  יחסית.

החשובים   מאחד השאטואים ₪ 725 5118שאטו סרטאן דה מאיי, פומרול, בורדו צרפת 

מבוסס אי פעם בבורדו.   נחשב לאחד הבצירים הגדולים 5118בפומרול, יין נדיר מבציר גדול. בציר 

 מרלו עם קברנה פראנק.

אחד השאטואים המיוחדים בסנט  ₪ 798 5105, בורדו, צרפת אמיליוןשאטו טרטרה רוטבף, סנט 

  אמיליון, השאטו מייצר יינות אלגנטיים במיוחד המבוססים מרלו

בבורדו,   המפורסםמאפלסיון מארגו  ₪ 448 5115שאטו מאלסקו סנט אקסופרי, מארגו, בורדו 

  יין אלגנטי ומרשים משאטו ידוע ומוערך.

הצפוני, בורדו מאפלסיון סנט אסטף  ₪ 0198 5111, בורדו , סנט אסטףשאטו קאלון סאגור

 קלאסי מבציר גדול.

 

הידועים בצרפת   מאחד היצרנים ₪ 998 5105דומיין ז'אן לואי שאוו סנט ג'וזף, עמק הרון צרפת 

היין מתאים במיוחד למנות ובעולם בכלל, סירה נהדר מאפלסיון סנט ג'וזף שבצפון עמק הרון. 

  עשירות ומתובלות.

בכל רחבי    מדומיין עולה הזוכה לשבחים ₪ 425, 5105קוט רוטי רזרב דומיין סטפאן אוג'ייה, 

  העולם, קוט רוטי מתובל ומורכב, יין יוצא דופן

מיוצר יין ה  נפלא. לא פחות.יין  ₪ 749 5119גיגל, קוט רוטי שאטו ד'אמפואי, עמק הרון צרפת 

עומק טעמים ואיזון פשוט   באפלסיון קוט רוטי הידוע בצפון עמק הרון. מורכבות,משבע חלקות שונות 

 .םמצויני

 

 אפרטיף

 ₪ 9/05 טבע עראק

 ₪ 95  קמפארי   ₪ 58  מרטיני ביאנקו

Beefeater95  , לונדון דריי ג'ין ₪   

  ₪ 41ג'ין גלילי, ישראל  מזקקת יוליוס, עכו,

Angostura 7 years old ,95 רום, טרינידד ₪ 

Don Julio Anjejo60, מקסיקו  ₪  
 

 בירה

   ₪ 58  ישראל, חצי גולדסטאר

 ₪ 99/  57שליש/חצי  ,בית אלפא, Yellow Topעמליה, 

   ישראל ,, בית אלפאSpring Aleעמליה, 

 ישראלבית אלפא,  ,Maple Lagerעמליה, 

Samuel Adams58 , ארה"ב ₪    

Paulaner  55/  55 גרמניה, חצי/שליש ₪ 
 

 וודקה

Sobieski  91  , פולין ₪   

 



 
 

 ויסקי

Black Bottle ,59  סקוטלנד איילה, ,ויסקי בלנדד ₪   

  Glenlivet  05 41 סקוטלנד ספייסייד, שנים ₪  

Glenfarclas, 105 Cask Strength 88, ספייסייד סקוטלנד ₪  

Talisker ,05 ,71סקיי, סקוטלנד  שנים ₪  

Glenfarclas the Family Casks 1979 ,  008ספייסייד סקוטלנד ₪ 
 

  סטיף'דז

 ₪ 91 , ישראלמערביגליל , Marc de Galilee מזקקת יוליוס,

 ₪ 91 , ישראלמערבי, גליל מזקקת יוליוס, ביטרס

  ₪ 91, ישראל מערבי, גליל Eau de Vie d’Etrog מזקקת יוליוס,

  ₪ 41 , ישראלמערבי, גליל צויקהמזקקת יוליוס, 

 Baron Otard VSOP 45 צרפת, קוניאק ₪   

 Tesseron Lot 90 XO 61 צרפת קוניאק ₪ 

La Gabare, Cognac Petite Champagne 1973 97, קוניאק, צרפת ₪  

Domaine de Paguy, Eau de Vie de Vin, Armagnac , ,09ארמניאק, צרפת ₪ 

Domaine Boingneres, Bas Armagnac Folle Blanche 2001 85, ארמניאק צרפת ₪   

 Darroze, Bas Armagnac, 12 Years old   ,87 ,צרפתארמניאק ₪ 

Chateau de Lacquy, Comte Gilles de Boisson,  

Bas Armagnac 1991 , 89ארמניאק, צרפת ₪   

Michel Huard Calvados 1999 91, קלבאדוס, צרפת ₪  

 Adrien Camut, Calvados Pays d’Auge, 12 ans 81, קלבאדוס, צרפת ₪  

Adrien Camut, Calvados Pays d’Auge, Reserve de Semainville , 

 ₪ 76קלבאדוס, צרפת 

 Gaja, Grappa di Sperss ,62 איטליה פיאמונטה, ברולו ,ספרס די גראפה ₪ 

  ₪ 98ישראל אליעד, , 5105שאטו גולן, טוריגה נאסיונאל 

Graham’s פורט ,LBV 5119 95, דוארו, פורטוגל ₪ 

 

 

 

 


