
 

 העולםו ישראלמ לבנים

 בלנד מקסים, כיף לשתיה   ₪ 2018110,   ספרד ,DOשרדונה & מקבאו, קמפו דה בורחה  ,בודגה בורסאו

 ריזלינג המשלב מתיקות עם ורעננות מאזנת. ₪ 125 2018, מוזל, גרמניה Dr Lד"ר לוסן, ריזלינג  

 מהרי ירושלים וויונייה מהגליל העליון, יין יבש במיוחד בלנד של רוסאן ₪ 150 2017אחת, בלנד לבן, גבע, ישראל 

 ויונייה עם מעט סירה מהכרם ברמת צבי.  ₪ 160 2019 ישראל ,אדם, זהבה, רמת צבי

 ליין יכולת התיישנות, ויפה לראות את ההתפתחות  ₪ 175 2018אדם, זהבה, רמת צבי, ישראל 

 כעת. נהדר לשתיה ₪ 195 2017אדם, זהבה, רמת צבי, ישראל 

 זן שלא מקבל מספיק תשומת לב בישראל. יין מצוין. ₪ 175 2019פלטר, סמיון טי סלקשן, כרם הרוח, רמת הגולן 

 לסמיון יכולת התיישנות מעולה. היין מקסים כעת. ₪ 215 2013פלטר, סמיון טי סלקשן, כרם הרוח, רמת הגולן 

 ההתבגרות של ין נהדר.  את הזדמנות לבחון ₪ 175 ,2011 גליל עליון, ישראל כרם שבו, שנין בלאן,

 היקבשל  התפתחות של היינות המוקדמיםתענוג לטעום את ה ₪ 185 ,2010 גליל עליון, ישראל כרם שבו, שנין בלאן,

 בציר חדש ומעולה ליין נפלא. ₪  ₪ 200 2016 ישראל, גליל עליון כרם שבו, 'גרשון' סוביניון בלאן,

 בבציר זה יוצרה רק חבית אחת. ₪  ₪ 225 2015 ישראל, גליל עליון בלאן, כרם שבו, 'גרשון' סוביניון

 שנין בלאן יוצא דופן של זאב ₪ 165 2018  ישראל סוסון ים, שנין בלאן 'ווילד', כרם בר גיורא, הרי ירושלים,

 מלא ועשיר יחסית עם פרי נהדר. 2015בציר  ₪ 195 2015 ישראל, סוסון ים, 'גיימס'

 הינו אחד הטובים שיוצרו. 2013. בציר ₪ 210 2013 ישראל, גיימס'סוסון ים, '

 יין בוגר, עדין בטעמיו.  הבציר הראשון והמיוחד. ₪ 275 2007 ישראל, סוסון ים, 'גיימס'

 סוביניון בלאן ומעט שרדונה. נפלא כתמיד.  ₪ 225 2018 ישראלשורש לבן, הרי ירושלים, , צרעה

 סוביניון בלאן עם שרדונה מכרם שורש.   ₪ 245 2017 ישראלשורש לבן, הרי ירושלים, , צרעה

 התיישן כעשרה חודשים בחביות עץ אלון צרפתי ישנות. היין  ₪ 345 2016 ישראלרמת הגולן , שאטו גולן רוסאן

 בוגר במיוחד. מיוחדת מכרםמהדורה  ₪ 235 2017, דאו, פורטוגל בקבוק מאוחראלוורו קאסטרו, אנקרוזאדו רזרבה, 

 בלנד כרם ייחודי.  ₪ 245 2015אלוורו קאסטרו, פרימוש, דאו, פורטוגל 

 היין מתבגר נפלא. נהדר כעת.   ₪ 275 2011אלוורו קאסטרו, פרימוש, דאו, פורטוגל 

 וחד מדומיין משפחתי נפלא בעמק הלואר.סוביניון בלאן נקי  ₪ 225 2018דומיין ואשרון, סנסר, עמק הלואר, צרפת 

 מכרם לה רומיין, אחד היינות הטובים כל בציר.  ₪ 325 2018דומיין ואשרון, סנסר 'לה רומיין', עמק הלואר, צרפת 

 .בציר מצוין בדומיין, יין מעולה. ₪ 345 2016דומיין ואשרון, סנסר 'לה רומיין', עמק הלואר, צרפת 

 מאחד הכרמים הטובים במרסו ₪ 539 2009 צרפת בורגון, קרו פרמייר פרייר מרסו, פיס א פרה בושארד דומיין

 שרדונה ופינו נואר ללא דוסאג', חד ונקי בטעמים.  ₪ 215 פלטר, בלאן דה נואר, כרם הרוח, רמת הגולן

 שמפניה מקסימה משרדונה. ₪ 245 ,צרפת שמפן, ,בלאן דה בלאן פרמייר קרו קוי ברוט ,פייר ג'ימונה

 
 

 רוזה

 חד ורענן, כמו שרוזה צרפתי טוב יודע להיות  ₪ 125 2019דרום צרפת  רוזה, ,לאפאג'

 . גרנאש עם מעט סירה מהכרם באליעד  ₪ 125מ"ל (  500)2018  גולן, גשם רוזה, רמת הגולן,שאטו 

 מבוסס גרנאש  יופי של רוזה  ₪ 2019165 שאטו גולן, גשם רוזה, רמת הגולן, 

 גמאי רוזה מקסים מצפון רמת הגולן.   ₪ 175 2019 רוזה, רמת הגולן,  גמאי, תל אפק

 בהתססת אשכולות שלמים, יין עדין, יבש ואלגנטי  ₪ 185 2018 רוזה, רמת הגולן,  גמאי, תל אפק

 
 

 

  מישראל והעולם אדומים

 לשתיהגרנאש טעים וכיף  ₪  ₪ 110 2018,  ספרד ,DOגרנאצ'ה, קמפו דה בורחה  ,בודגה בורסאו

 בלנד נהדר מהכרם של גבי בצבעון  ₪ 145 2017ישראל אדום, גליל עליון, , כרם שבו

  בציר יחסית עשיר באחד היינות המעניינים בישראל ₪ 165 2016כרם שבו, אדום, גליל עליון, 

 הזדמנות ליהנות מהיין כשהוא בוגר   ₪ 185 2014כרם שבו, אדום, גליל עליון, 

 בציר נהדר ביקב, יין מקסים.  ₪ 195 2010כרם שבו, אדום, גליל עליון, 

 בלנד מבוסס קברנה סוביניון עם פטיט ורדו וסירה.  ₪ 165 2018 ישראל צרעה, הרי יהודה,

 בלנד סירה וקברנה סוביניון מחלקת מאובנים.  ₪ 315 2017צרעה, מיסטי הילס, הרי ירושלים, ישראל, 

 היין אלגנטי ומאוזן.  ₪ 345 2014צרעה, מיסטי הילס, הרי ירושלים, ישראל, 

 ניו מאוזן ומרשים מדומיין נטופה אשר יתיישן לאורך שנים. טמפר ₪ 225 2016, ישראל דומיין נטופה, דור, טמפרניו

 חבית אחת יוצרה בלבד. סירה מרשים. ₪ 185 2010, הרי יהודה, ישראל , סירהבוסתן



 קברנה סוביניון עשיר. ₪ 185 2010, הרי יהודה, ישראל , קברנה סוביניוןבוסתן

 יין פשוט מצוין. קברנה סוביניון המשלב אלגנטיות ועוצמה. ₪ 195 2009, הרי יהודה, ישראל , קברנה סוביניוןבוסתן

 בבציר מאתגר יחסית, היין מציג עומק טעמים מרשים  ₪ 295 2002קברנה סוביניון, הרי יהודה, ישראל  ,בוסתן

 . ביקב אלגנטיים ורכים יחסית 1999 יינות בציר ₪ 315 1999קברנה סוביניון, הרי יהודה, ישראל  ,בוסתן

 אחד היינות האהובים עלינו מזה שנים ₪ 375 1996סוביניון, הרי יהודה, ישראל  קברנה ,בוסתן

 בבציר יחסית מאתגר בישראל, יין נהדר. ₪ 295 2002, הרי יהודה, ישראל מרלו ,בוסתן

 מרלו רך ומהנה, מפתיע במורכבותו.  ₪ 295 1999, הרי יהודה, ישראל מרלו ,בוסתן

 יין מרשים בבציר מצוין ביקב, מוכן לשתיה. ₪ 315 1997ישראל , הרי יהודה, מרלו ,וסתןב

 מעט מורבדרה בלנד של גרנאש עם  ₪ 245 2017 גולן, גשם, דרום רמת הגולן, שאטו 

  בציר מצוין של אחד היינות האהובים עלינו.  ₪ 285 2016 גולן, גשם, דרום רמת הגולן,שאטו 

 מבציר חם יחסית, מגיע יין המפתיע באיזון ובאלגנטיות.  ₪ 295 2015ולן, גשם, דרום רמת הגולן, שאטו ג

 מבוסס גרנאש, נהדר לשתיה כעת  ₪ 325 2014ולן, גשם, דרום רמת הגולן, שאטו ג

 היין מוכן לשתיה, עשיר ומלא ₪ 345 2010 גולן, גשם, דרום רמת הגולן, שאטו 

 חבית אחת בלבד יוצרה, יין המשלב תבלון נהדר ואלגנטיות.  ₪ 385 2017 שאטו גולן, מורבדרה, דרום רמת הגולן,

 יה כיום. יהיין נהדר לשת ₪ 295מ"ל(  375) 2004 , דרום רמת הגולן, ישראלסירהשאטו גולן, 

 

 בלנד כרם נהדר  ₪ 275 2017אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, דאו, פורטוגל 

 טוריגה נאסיונאל, ג'אאן, טינטה רוריז. ₪ 295 2015, דאו, פורטוגל אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה

 נהדר לשתיה כיום.  ₪ 325 2012אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, דאו, פורטוגל 

 יין מצוין, אלגנטי.  ₪ 295 2017אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, באגה, דאו, פורטוגל 

 ביטוי מיוחד לטרואר, מגפנים בוגרות במיוחד.  ₪ 345 2017לטה, דאו, פורטוגל אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, מו

 הדאו בפורטוגל. יין מיוחד מזן הג'אאן מ ₪ 295 2015אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, ג'אאן, דאו, פורטוגל 

 מקסימים ועושר טעמים.לצד ניחוחות  ₪ 315 2014אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, ג'אאן, דאו, פורטוגל 

  מזערית  יין זה יוצר בכמות ₪ 295 2013אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, אלפרושיירו, דאו, פורטוגל 
 

 

 עשיר ומלא יחסית ברברסקו  ₪ DOCG  2016 215פיאמונטה, איטליה פרודוטרי דל ברברסקו, ברברסקו,

 יין אלגנטי ומהנה. ₪ DOCG  2014 235פרודוטרי דל ברברסקו, ברברסקו, פיאמונטה, איטליה

 יופי של בציר בקואופרטיב.  ₪ DOCG  2012 255פרודוטרי דל ברברסקו, ברברסקו, פיאמונטה, איטליה

 נייבה בברברסקו מעולה מחלקת גאלינה  ₪ DOCG 2015 285 איטליהאודרו, ברברסקו, גאלינה פיאמונטה 

 ברולו נהדר מאחד היקבים הטובים בפיאמונטה. ₪ DOCG 2014 265 איטליהאודרו, ברולו, פיאמונטה 

 אלגנטיים ומאוזנים. הביא עמו יינות 2013בציר  ₪ DOCG 2013 275 איטליהאודרו, ברולו, פיאמונטה 

 מכרם ויליירו הידוע, ברולו מרשים. ₪ DOCG 2015 375 איטליהאודרו, ברולו, ויליירו, פיאמונטה 

 אחד הכרמים האיכותיים בברולו, ביטוי נהדר לחלקה.  ₪ DOCG 2015 515 איטליהפיאמונטה אודרו, ברולו 'ברונאטה', 

 ברונאטה מצוין בבציר מעולה ₪ DOCG 2013 495 איטליהאודרו, ברולו 'ברונאטה', פיאמונטה 

 הביא עמו יינות נהדרים.  2012בציר  ₪ DOCG 2012 495 איטליהאודרו, ברולו 'ברונאטה', פיאמונטה 

 ברולו נפלא בבציר מצוין ₪ DOCG 2008 525 איטליהאודרו, ברולו 'ברונאטה', פיאמונטה 

 כבכל בציר, ברוביה ייצרו ברולו נהדר.   ₪ DOCG 2015 265 איטליהברוביה, ברולו, פיאמונטה 

  ברולו מצוין בבציר נהדר באזור ברולו.   ₪ DOCG 2013 285 איטליהברוביה, ברולו, פיאמונטה 

המאתגר  2014ביה החליטו להתמודד עם בציר בברו DOCG 2014  325₪ איטליהברוביה, ברולו אוניו, פיאמונטה 

 ביותר מהברולו הרגיל.  ת המיוחדות שלהן עם הגפנים הטובותולייצר יין נפלא המאחד שתיים מהחלקו

 מחלקה מצוינת בבציר מצוין ₪ DOCG 2013 355 איטליהברוביה, ברולו רוקה דל קסטליונה, פיאמונטה 

הברולו וליירו מיוצר בסגנון  ₪ DOCG 2014 475פיאמונטה איטליה  קסטליונה פאלטו, ,ג'וזפה מסקרלו, ברולו וליירו

 אלגנטי ורענן עם המון פרי. 

 ברולו נפלא בבציר מצוין.  ₪ DOCG 2015 649ג'וזפה מסקרלו, ברולו מונפריאטו, פיאמונטה איטליה 

 הביטויים היפים ביותר לברולואחד  ₪ DOCG 2014 615מסקרלו, ברולו מונפריאטו, פיאמונטה איטליה ג'וזפה 

 בפיאמונטה  אחד הברולואים האייקוניים ₪ DOCG 2013 525ג'וזפה מסקרלו, ברולו מונפריאטו, פיאמונטה איטליה 

 מחלקת מונפריבאטו בכפר קסטליונה פאלטו.

 

 

 

 

 



 

 

 

  .מאחד היצרנים המיתולוגיים בבורגון ובצרפת בכלל ₪ 425 2014, בורגון צרפת סנט דנידומיין דוז'אק, מוריי 

 מהיצרן הידוע בכפר ₪ 425 2015בורגון צרפת פרמייר קרו  דומיין הנרי גוג', נואי סן ג'ורג', 'לה שן קרטו'

בבורגון, יין נפלא מכרמי   המוערכים  מאחד היצרנים ₪ 545 2011דומיין פרדריק מיונייר, שמבול מוסיני, בורגון צרפת 

 מבול מוסיני. הכפר ש

 סטוריה מדהימה ויינות מרתקיםיעם ה שאטו נפלא ₪ 675 2010שאטו לאטור א פומרול, פומרול, בורדו, צרפת 

 יין נדיר מבציר גדול.  ₪ 755 2005שאטו סרטאן דה מאיי, פומרול, בורדו צרפת 

גם בבציר מאופק יחסית, שאטו טרוטנאוה מציג אלגנטיות, איזון  ₪ 1295 2008 , פומרול, בורדו, צרפתשאטו טרוטנואה

 ואיכות בלתי רגילה.

הטרואר הנפלא של טרוטנואה וההשקעה האדירה של משפחת  ₪ 1395 2006, פומרול, בורדו, צרפת שאטו טרוטנואה

 .מואיקס לאורך עשורים הפכה את יינות השאטו למבוקשים  במיוחד בכל רחבי העולם
 

  בבורדו, יין נהדר. מאפלסיון מארגו המפורסם ₪ 465 2008שאטו מאלסקו סנט אקסופרי, מארגו, בורדו 

 הביא עמו יינות מרוכזים ועשירים.  2003בציר  ₪ 775 2003דו בור פאויאק, ,דוהארט מילוןשאטו 

 

 בציר אחר בציר, שאטונף מצוין.  ₪ 295, 2017שאטונף דו פאפ , דו באנרה ומייןד

 בציר יוצא דופן בדומיין. יין פשוט מעולה. ₪ 295, 2016שאטונף דו פאפ , דו באנרה ומייןד

 .במיוחד  מדומיין משפחתי היסטורי ומסורתי ₪ 315, 2015שאטונף דו פאפ , דו באנרה דומיין

 אתגר, יין הרמוני ואלגנטי. מ בבציר ₪ 325, 2014שאטונף דו פאפ , דו באנרה דומיין
 

 מוך.יבול נ עםקוט רוטי מצוין מבציר מאוחר יחסית  ₪ 595, 2013קוט רוטי רזרב אוג'ייה, דומיין סטפאן 

 .קוט רוטי מתובל ומורכב  הזוכה לשבחים מדומיין עולה ₪ 525, 2012קוט רוטי רזרב דומיין סטפאן אוג'ייה, 

משבע חלקות שונות  יוצריין ה נפלא. לא פחות.יין  ₪ 765 2009גיגל, קוט רוטי שאטו ד'אמפואי, עמק הרון צרפת 

 .םעומק טעמים ואיזון פשוט מצויני באפלסיון קוט רוטי הידוע בצפון עמק הרון. מורכבות,

 בכלל. מאחד היצרנים הידועים בצרפת ובעולם ₪ 425 2013דומיין ז'אן לואי שאוו סנט ג'וזף, עמק הרון צרפת 

אחד היינות האייקוניים בצרפת לאורך דורות. בציר   ₪ 1325 2014עמק הרון צרפת  דומיין ז'אן לואי שאוו, הרמיטאג',

 מאפשר שתיה יחסית מוקדמת אבל זהו יין אשר יתיישן עשורים רבים.  2014

 

 

  



 אפרטיף

  ₪ 15  נעמה שטרנליכט, טוניק קלאסי

  ₪ 15 נעמה שטרנליכט, טוניק גרנאש

  ₪ 15 , נעמה שטרנליכטטוניק פלפל אנגלי

  ₪ 15 , נעמה שטרנליכטטוניק רוזה

  ₪ 45ג'ין גלילי, ישראל  מזקקת יוליוס, עכו,

 ₪ 40רמת הגולן  ,עראק ,יקב פלטר

 ₪ 40רמת הגולן  ,ג'ין מיושן ,יקב פלטר

    ₪ 27  מרטיני ביאנקו

Angostura 7 years old ,40 רום, טרינידד ₪ 

Don Julio Anjejo 65, מקסיקו  ₪  

  ₪ 55צרפת  l'eill del reפאסטיס 

 

 בירה

 ₪ 35/  29 ,בית אלפא, עמליה ספרינג אייל

 ₪ 35/  29 ,בית אלפא 207 ,עמליהרוטנברג, 
 

 ויסקי

Glenfarclas, Heritage,   32ספייסייד סקוטלנד ₪  

Michel Couvreur, Vin Jaune 48, צרפת ₪ 

Glenfarclas, 105 Cask Strength 59, ספייסייד סקוטלנד ₪   

Michel Couvreur, Blossoming Auld Sherried 95, צרפת ₪ 

Glenfarclas the Family Casks 1979 120,  ספייסייד סקוטלנד ₪ 
 

 

  סטיף'דז

 ₪ 35מערבי , גליל גוורצטרמינר מזקקת יוליוס,

 ₪ 40 מערבי, גליל GSM מזקקת יוליוס,

 ₪ 45מערבי , גליל צויקהמזקקת יוליוס, 

  ₪ 40 ,2015 ,דה גליליימאר  מזקקת יוליוס,

 ₪ 55 מערביגליל  , מהדורה מיוחדת,2012בציר , מאר דה גליליי מזקקת יוליוס,

  ₪ 45, שאר ישוב בוכאמשה לב, 
 

Didier Meuzard, Marc de Bourgogne Hors d'Age 49, בורגון צרפת ₪  

Didier Meuzard, Fine de Bourgogne Hors d'Age  49, בורגון צרפת ₪ 
 

Jean Luc Pasquet Grand Champagne  ,45  צרפת קוניאק ₪ 

Fanny Fougerat le Laurier d'Apollon 2010 ,50  צרפת קוניאק ₪ 

Ragnaud Sabourin Grand Cru Champagne #35 ,70 צרפת קוניאק ₪ 

La Gabare, Cognac Petite Champagne 1973 103, קוניאק, צרפת ₪  

La Gabare, Cognac Borderies No 48 133, קוניאק, צרפת ₪ 
 

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 ₪   

 Darroze, Bas Armagnac, 12 Years old   ,59 ,צרפתארמניאק ₪ 

Chateau de Lacquy, Comte Gilles de Boisson, Bas Armagnac Blanche 35, ארמניאק, צרפת ₪  

Chateau de Lacquy, Comte Gilles de Boisson, Bas Armagnac 17 ans 65, ארמניאק, צרפת ₪    

Chateau de Lacquy, Comte Gilles de Boisson, Bas Armagnac 1991 75, ארמניאק, צרפת ₪   

Michel Huard Calvados 1992 , 65צרפת ₪  

 Adrien Camut, Calvados Pays d’Auge, 12 ans 55, קלבאדוס, צרפת ₪  

Adrien Camut, Calvados Pays d’Auge, Reserve de Semainville    85דוס, צרפת קלב ₪ 

 Gaja, Grappa di Sperss ,67 איטליה פיאמונטה, ברולו ,ספרס די גראפה ₪



 


