לבן
מרגלית ,ריזלינג ,זכרון יעקב ,ישראל  ₪ 175 2016ריזלינג מאחד היקבים האייקוניים בישראל.
ליין מינראליות מרשימה ומתיקות קלה.
גראג' דה פאפא ,בלאן ,ישראל  ₪ 185 2017שרדונה מכרמים בבית נקופה ודלתון .היין עבר
תסיסה מסורתית בחביות עץ אלון בעיקר ישנות אשר העניקה ליין מורכבות
וניחוחות קלאסיים.
רופינו ,אורבייטו קלאסיקו  ,DOCאומבריה איטליה  ₪ 97 / 26 2016בלנד קל ופירותי
מאומבריה שבאיטליה ,יופי של יין.
ד"ר לוסן ,ריזלינג  ,Dr Lמוזל ,גרמניה  ₪ 125 /32 2017ריזלינג המשלב מתיקות עם
ורעננות מאזנת.
רונק ,רבולה ,גורישקה ברדה ,סלובניה ₪ 130 2016 ,יין מיוחד מזן הרבולה ,אותו ממש שווה
להכיר .שילוב של מורכבות ,אדמתיות ורעננות
אלוורו קאסטרו ,קווינטה דה פאאדה ,דאו ,פורטוגל  ₪ 140 2016יין מהנה ומעניין מאחד
היצרנים הטובים ביותר בפורטוגל.
גייה ,ת'אלאסיטיס ,סנטוריני ,יוון  ₪ 180 2013,אחד היינות המיוחדים והטובים שטעמנו,
אסירטיקו יבש אשר תסס בחביות עץ אלון צרפת י .יין אשר ילווה גם מנות בשריות.
דומיין ואשרון ,סנסר ,עמק הלואר ,צרפת  ₪ 200 2017סוביניון בלאן נקי וחד עם מינראליות
מרשימה ועומק טעמים יוצא דופן מיקב נפלא בעמק הלואר.
כרם שבו' ,גרשון' סוביניון בלאן ,גליל עליון ,ישראל  ₪ ₪ 200 2015כל בציר מביא עמו ביטוי
מיוחד לחלקה הקטנה .בבציר זה יוצרה רק חבית אחת.
סוסון ים' ,גיימס' ,ישראל  ₪ 210 2013הזדמנות עקוב אחר ההתפתחות של השנין
בלאן המצוין של סוסון ים .בציר  2013הינו אחד הטובים שיוצרו.
צרעה ,שורש לבן ,הרי ירושלים ,ישראל  ₪ 225 2017סוביניון בלאן עם שרדונה
מכרם שורש .אחד היינות הלבנים הטובים בישראל שנה אחר שנה.
ספרה ,סיגנטור ,גבעת ישעיהו ,ישראל  ₪ 225 2017יין הדגל של יקב ספרה
הייחודי 60% ,סמיון עם שרדונה.
שאטו גולן רוסאן ,רמת הגולן ישראל  100% ₪ 345 2016רוסאן ,אשר התיישן
כעשרה חודשים בחביות עץ אלון צרפתי ישנות.
דומיין דו קסטל C ,שרדונה ,הרי ירושלים ,ישראל  ₪ 330 2008איכות בציר 2008
ביקב .באה לידי ביטוי בצורה מרשימה ככל שהיין מתבגר
דומיין ואשרון ,סנסר 'לה רומיין' ,עמק הלואר ,צרפת  ₪ 315 2016בדומיין ואשרון הנפלא
מייצרים חלק מהיינות המרשימים ביותר בסנסר .מכרם לה רומיין מגיע יין פשוט נפלא בבציר
מצוין.
דומיין בושארד פרה א פיס ,מרסו פרייר פרמייר קרו ,בורגון צרפת  ₪ 539 2009מכרם פרייר
הממוקם על גבול פוליני מונראשה מיוצרים חלק מהיינות הלבנים הגדולים של בורגון.

דומיין בושארד פרה א פיס שסאן מונראשה ,אן רמיי פרמייר קרו ,בורגון צרפת 2010
 ₪ 529מכרם אן רמיי הממוקם בצמוד לחלקת הגראנד קרו הידועה ,שבלייה מונראשה.

רוזה
לה ז'אמל סינסאו רוזה ,דרום צרפת  ₪ 118 / 30 2017יין מושלם לליווי מגוון
מפתיע של מנות .רענן ומהנה.
שאטו גולן ,גשם רוזה ,רמת הגולן ,ישראל  ₪ 165 2017גרנאש עם מעט סירה
מהכרם באליעד ,העוברים תסיסה ספונטנית בחביות ישנות .יופי של רוזה.

אדום
מאיה ,מארה אדום ,ישראל ₪ 135/35 2014 ,בלנד המבוסס קריניאן עם מורבדרה
וסירה .כיף של יין.
כרם שבו ,אדום ,גליל עליון ,ישראל  ₪ ₪ 155 2015בלנד עשיר של גרנאש ,סירה,
מורבדרה וברברה מהכרם של גבי ליד צבעון.
כרם שבו ,ברברה ,גליל עליון ,ישראל  ₪ 165 2015ברברה עשירה ומהנה.
צרעה ,הרי יהודה ,ישראל  ₪ 165/45 2016בלנד מבוסס קברנה סוביניון עם פטיט
ורדו וסירה .יין מצוין.
בוסתן ,קברנה סוביניון ,הרי יהודה ,ישראל  ₪ 180 2009מיקב בוטיק המייצר יינות נהדרים
כבר משנת  ,1994קברנה סוביניון מצוין המשלב אלגנטיות ועוצמה.
לה ז'אמל ,מורבדרה ,דרום צרפת  ₪ 118/30 2015מורבדרה פירותי ומהנה
אונדראגה ,קרמנרה ,פאונדר'ס רזרב ,צ'ילה  ₪ 165 2015יין מעולה אפילו לאוהבי העולם
הישן כמונו .עשיר ומלא ,אך עם זאת מאוזן .נהדר לבשרים ולמנות מתובלות.
יקב שאטו גולן ,גשם ,דרום רמת הגולן ,ישראל  ₪ 225 2016בלנד מבוסס מורבדרה מהכרם
באליעד .היין יתיישן לאורך שנים אך כבר כיום מציג איזון מצוין לליווי ארוחה.
יקב שאטו גולן ,גשם ,דרום רמת הגולן ,ישראל  ₪ 245 2015מבציר מעולה ברחבי ישראל.
מבוסס מורבדרה ( ,)42%גרנאש ( )29%וסירה ( )29%עם איזון מצוין ,מורכבות וסיומת נהדרת.
יקב שאטו גולן ,גשם ,דרום רמת הגולן ,ישראל  ₪ 315 2010בלנד של גרנאש עם
מעט מורבדרה מהכרם באליעד .יין אלגנטי עם חמיצות מעודנת.
יקב שאטו גולן ,גשם ,דרום רמת הגולן ,ישראל  ₪ 360 2008בלנד של גרנאש וסירה
עם מעט קריניאן ומורבדרה .יין מקסים מבציר נהדר.
יקב שאטו גולן ,סירה ,דרום רמת הגולן ,ישראל  375( 2004מ"ל)  ₪ 295הזדמנות לגלות
את ההתפתחות הנהדרת של יינות הסירה משאטו גולן.
גראג' דה פאפא ,פטיט סירה ,אשכולות שלמים ,ישראל  ₪ 265 2016יין ייחודי מאחד
היקבים המסקרנים בישראל ,יין אלגנטי במיוחד ויוצא דופן.
יקב בוסתן ,קברנה סוביניון ,הרי יהודה ,ישראל  ₪ 295 2002בציר זה היה מאתגר
יחסית בישראל אך יינות יקב בוסתן בבציר זה הינם מהמרשימים אשר יוצרו .עוצמתי במיוחד.
יקב בוסתן ,קברנה סוביניון ,הרי יהודה ,ישראל  ₪ 315 1999יינות בציר
 1999אלגנטיים ורכים יחסית ביקב  .הזדמנות ליהנות מיין מוכן לשתייה.
יקב בוסתן ,מרלו ,הרי יהודה ,ישראל  ₪ 295 1999מרלו רך ומהנה ,מפתיע
במורכבותו .אין הרבה ייננים בישראל אשר מייצרים מרלו ברמה כזו.
יקב בוסתן סירה ,הרי יהודה ,ישראל  ₪ 215 2010אחד מיינות הסירה העשירים
אך עם זאת אלגנטיים בישראל.
יקב צרעה ,מיסטי הילס ,הרי ירושלים ,ישראל ₪ 325 2016 ,אחד היינות
הטובים המיוצרים בישראל כיום ,מחלקה מיוחדת בכרם שורש הנטועה סירה וקברנה סוביניון.
יקב צרעה ,מיסטי הילס ,הרי ירושלים ,ישראל ₪ 335 2015 ,בלנד קברנה סוביניון
וסירה בבציר מצוין מהחלקה הייחודית בכרם בשורש.
יקב צרעה ,מיסטי הילס ,הרי ירושלים ,ישראל ₪ 345 2014 ,היין אלגנטי ומאוזן ומביא
לידי ביטוי בצורה נהדרת את איכויות הטרואר.
דומיין דו קסטל ,גראן וין ,הרי ירושלים ,ישראל ₪ 425 2007 ,אחד היינות
האייקוניים בישראל .היין נהדר לשתיה כיום.
מונטס ,פרפל אנג'ל ,צ'ילה  ₪ 335 2009קרמנרה בשילוב עם מעט פטיט ורדו מכרמי
היקב שבצ'ילה .יין עשיר עם סיומת ארוכה.

טלמו רודריגז ,לאס ביאטס ,ריוחה ,ספרד  ₪ 725 2012בלנד כרם נדיר מתת חלקה קטנה
בכרם בכפר לבסטידה .יין מדהים ,היין הספרדי הכי טוב שאי פעם טעמנו.
אלוורו קאסטרו ,קווינטה דה פאאדה ,דאו ,פורטוגל  ₪ 245 2012בלנד נהדר של טוריגה
נאסיונאל ,ג'אאן ,טינטה רוריז ובלנד כרם אמיתי מחלקת הגפנים הבוגרות (מאוד) ביקב.
אלוורו קאסטרו ,קווינטה דה פאאדה ,ג'אאן ,דאו ,פורטוגל  ₪ 295 2014יין מיוחד מזן
הג'אאן .לצד ניחוחות מקסימים ועושר טעמים היין מציג אלגנטיות מפתיעה.
אלוורו קאסטרו ,קווינטה דה פאאדה ,אלפרושיירו ,דאו ,פורטוגל  ₪ 295 2013יין זה יוצר
בכמות מזערית יחסית ומציג נאמנה את איכויות הזן המיוחד הזה.

גאיה ,אחוזת פיאבה סנטה רסטיטוטה ,ברונלו די מונטאלצ'ינו ,טוסקנה איטליה
 ₪ 355 2010 DOCGברונלו די מונטאלצ'ינו מצוין מבציר ענק.
פרודוטרי דל ברברסקו ,ברברסקו ,פיאמונטה ,איטליה  ₪ 215 2014 DOCGקואופרטיב
המייצר יינות ברמה הגבוה ביותר מזן הנביולו בלבד.
אודרו ,ברולו ,פיאמונטה איטליה  ₪ 265 2013 DOCGבציר  2013הביא עמו יינות
יחסית אלגנטיים ומאוזנים .ברולו מקסים.
אודרו ,ברולו 'ברונאטה' ,פיאמונטה איטליה  ₪ 495 2008 DOCGברולו נפלא בבציר מצוין
מאחד הכרמים החשובים בברולו.
ברוביה ,ברולו ,פיאמונטה איטליה  ₪ 255 2013 DOCGברולו מקסים בבציר
מצוין בפיאמונטה

ברוביה ,ברולו רוקה דל קסטליונה ,פיאמונטה איטליה ₪ 355 2013 DOCG
מחלקה מצוינת בכפר קסטליונה פאלטו בבציר מצוין

ברוביה ,ברולו רוקה דל קסטליונה ,פיאמונטה איטליה ₪ 375 2011 DOCG
ברולו ארומטי ופרחוני מחלקה בכפר קסטליונה פאלטו בברולו

קבאלוטו ,ברולו בריקו בוסקיס ,פיאמונטה איטליה ₪ 365 2013 DOCG
ברולו אלגנטי ,מאחת החלקות הידועות בכרמי בכפר ברולו.
ג'וזפה קורטזה ברברסקו ,פיאמונטה ,איטליה  ₪ 235 2015 DOCGברברסקו
מאחד היצרנים החשובים בפיאמונטה בבציר מצוין.

ג'וזפה קורטזה ברברסקו 'רבאיה' רזרבה ,פיאמונטה איטליה ₪ 425 2004 DOCG
הזדמנות ליהנות מברברסקו קלאסי מוכן לשתיה מבציר יוצא דופן .יינות קורטזה
הינם מהמוערכים בפיאמונטה
ג'וזפה קורטזה ברברסקו 'רבאיה' ,פיאמונטה ,איטליה  ₪ 355 2003 DOCGברברסקו
מאחד היצרנים החשובים בפיאמונטה מכרם  Rabajaהידוע
ג'וזפה מסקרלו ,ברולו מונפריאטו ,פיאמונטה איטליה  ₪ 525 2013 DOCGאחד
הברולואים האייקוניים בפיאמונטה מחלקת מונפריבאטו בכפר קסטליונה פאלטו.

דומיין דוז'אק ,מוריי סנט דני ,בורגון צרפת  ₪ 425 2014מאחד היצרנים המיתולוגיים
בבורגון ובצרפת בכלל ,בורגון קלאסי מכרמי הכפר מוריי סנט דני.
דומיין הנרי גוג' ,נואי סן ג'ורג'' ,לה שן קרטו' פרמייר קרו בורגון צרפת  ₪ 425 2015מהיצרן
הידוע בכפר ,יין מקסים.
דומיין פרדריק מיונייר ,שמבול מוסיני ,בורגון צרפת  ₪ 545 2011מאחד היצרנים
המוערכים בבורגון ,יין נפלא מכרמי הכפר שמבול מוסיני .יין אלגנטי והרמוני.

שאטו פרובידנס ,פומרול ,בורדו ,צרפת  ₪ 575 2008ממשפחת מואיקס הידועה בבורדו,
אחד היינות האיכותיים והנדירים בפומרול .בציר  2008הביא עמו יינות מאוזנים
ואיכותיים וכן נגישים יחסית.
שאטו לה קונסייאנט ,פומרול ,בורדו ,צרפת  ₪ 725 2008אחד השאטואים המסקרנים
בבורדו .יינות קונסיאנט אלגנטיים במיוחד
שאטו סרטאן דה מאיי ,פומרול ,בורדו צרפת  ₪ 755 2005מאחד השאטואים
החשובים בפומרול ,יין נדיר מבציר גדול .בציר  2005נחשב לאחד הבצירים הגדולים אי
פעם בבורדו .מבוסס מרלו עם קברנה פראנק.
שאטו טרטרה רוטבף ,סנט אמיליון ,בורדו ,צרפת  ₪ 825 2012אחד השאטואים המיוחדים
בסנט אמיליון ,השאטו מייצר יינות אלגנטיים במיוחד המבוססים מרלו

שאטו מאלסקו סנט אקסופרי ,מארגו ,בורדו  ₪ 465 2008מאפלסיון מארגו המפורסם בבורדו,
יין אלגנטי ומרשים משאטו ידוע ומוערך.
שאטו פונטה קאנה ,פאויאק ,בורדו  ₪ 795 2004אחד הבצירים המאוזנים וההרמוניים
משאטו מיוחד זה.

דומיין דו באנרה ,שאטונף דו פאפ  ₪ 295 ,2015מדומיין משפחתי היסטורי ומסורתי במיוחד,
שאטונף מבוסס גרנאש בבציר זה תוך שימוש בכל  13הזנים הקלאסיים .חוויה לאוהבי יינות עמק
הרון הדרומי.
דומיין דו באנרה ,שאטונף דו פאפ  ₪ 315 ,2014מאחד הדומיינים המיוחדים בשאטונף דו פאפ.
בבציר מאתגר ,יין הרמוני ואלגנטי.
דומיין ז'אן לואי שאוו סנט ג'וזף ,עמק הרון צרפת  ₪ 425 2013מאחד היצרנים הידועים
בצרפת ובעולם בכלל ,סירה נהדר מאפלסיון סנט ג'וזף שבצפון עמק הרון .היין מתאים במיוחד
למנות עשירות ומתובלות.
דומיין סטפאן אוג'ייה ,קוט רוטי רזרב  ₪ 595 ,2013קוט רוטי מצוין מבציר מאוחר יחסית אשר
הביא עמו יבול נמוך במיוחד ויינות אלגנטיים יחסית.
דומיין סטפאן אוג'ייה ,קוט רוטי רזרב  ₪ 525 ,2012מדומיין עולה ואיש מקסים הזוכה

לשבחים בכל רחבי העולם ,קוט רוטי מתובל ומורכב ,יין יוצא דופן.
גיגל ,קוט רוטי שאטו ד'אמפואי ,עמק הרון צרפת  ₪ 765 2009יין נפלא .לא פחות .היין
מיוצר משבע חלקות שונות באפלסיון קוט רוטי הידוע בצפון עמק הרון .מורכבות ,עומק טעמים
ואיזון פשוט מצוינים.
דומיין ז'אן לואי שאוו ,הרמיטאג' ,עמק הרון צרפת  ₪ 1325 2014אחד היינות האייקוניים
והמרשימים בצרפת לאורך דורות .בציר  2014מאפשר שתיה יחסית מוקדמת אבל זהו יין אשר
יתיישן עשורים רבים.

אפרטיף
עראק ,טבע₪ 18 ,
מרטיני ביאנקו ₪ 27
מזקקת יוליוס ,עכו ,ג'ין גלילי ,ישראל ₪ 45
 ,Angostura 7 years oldרום ,טרינידד ₪ 40
 ,Don Julio Anjejoמקסיקו ₪ 65

בירה
גולדסטאר חצי ,ישראל ₪ 27
עמליה ,בית אלפא ,שליש /חצי ₪ 33 / 29
 Heinekenשליש/חצי ,הולנד ₪ 29 / 23

ויסקי
₪ 31  סקוטלנד, איילה, בלנדד ויסקי,Black Bottle
₪ 59  ספייסייד סקוטלנד,Glenfarclas, 105 Cask Strength
₪ 75  סקוטלנד, סקיי, שנים18 ,Talisker
₪ 120  ספייסייד סקוטלנד,Glenfarclas the Family Casks 1979

דז'סטיף
₪ 35  ישראל, גליל מערבי,Marc de Galilee ,מזקקת יוליוס
₪ 35  ישראל, גליל מערבי, ביטרס,מזקקת יוליוס
₪ 35  ישראל, גליל מערבי,Eau de Vie d’Etrog ,מזקקת יוליוס
₪ 45  ישראל, גליל מערבי, צויקה,מזקקת יוליוס
₪ 49  בורגון צרפת,Didier Meuzard, Marc de Bourgogne Hors d'Age
₪ 49  בורגון צרפת,Didier Meuzard, Fine de Bourgogne Hors d'Age
₪ 38  קוניאק צרפת,Fanny Fougerat Petite Ciguet VSOP
₪ 50  קוניאק צרפת,Fanny Fougerat le Laurier d'Apollon 2010
₪ 65  קוניאק צרפתTesseron Lot 90 XO
₪ 103  צרפת, קוניאק,La Gabare, Cognac Petite Champagne 1973
₪ 133  צרפת, קוניאק,La Gabare, Cognac Borderies No 48
,Domaine Boingneres, Bas Armagnac Folle Blanche 2001
₪ 55 ארמניאק צרפת
,Domaine Boingneres, Bas Armagnac Folle Blanche 1986
₪ 125 ארמניאק צרפת
,Domaine de Paguy, Bas Armagnac 15 Years Old
₪ 55 ארמניאק צרפת
₪ 59 , צרפת, ארמניאקDarroze, Bas Armagnac, 12 Years old
Chateau de Lacquy, Comte Gilles de Boisson,
₪ 63  צרפת, ארמניאק,Bas Armagnac 1991
₪ 35  צרפת, קלבאדוס,Michel Huard Calvados 1999
₪ 55  צרפת, קלבאדוס, Adrien Camut, Calvados Pays d’Auge, 12 ans
,Adrien Camut, Calvados Pays d’Auge, Reserve de Semainville
₪ 79  צרפת,קלבאדוס
₪ 67  פיאמונטה איטליה, ברולו, גראפה די ספרס, Gaja, Grappa di Sperss
₪ 39 2010 ,LBV דומיין נטופה פורט

