
 העולם ו   ישראל מ   לבנים 

   ₪   180 2018אחת, בלנד לבן, ישראל 

   ₪   190 2017אחת, בלנד לבן, ישראל 

   ₪   160  2019אחת, שנין בלאן, ישראל  

   ₪   170  2018אחת, שנין בלאן, ישראל  

 

   ₪   2020175 ,  כפר קיש ,  שובל   תל אפק, 

    ₪  165  2020  ישראל ,  גבעת ישעיהו   ,   סוביניון בלאן ספרה,  

    ₪   225  2019  ישראל ,  גבעת ישעיהו   סיגנאטור' ,ספרה, ' 

 

   ₪   175  2020פלטר, סמיון טי סלקשן, כרם הרוח, רמת הגולן  

 ₪   185  2019פלטר, סמיון טי סלקשן, כרם הרוח, רמת הגולן  

   ₪   215  2013פלטר, סמיון טי סלקשן, כרם הרוח, רמת הגולן  

 

 ₪    145  , 2019  גליל עליון, ישראל   כרם שבו, שנין בלאן, 

 ₪   185  , 2010  כרם שבו, שנין בלאן, גליל עליון, ישראל 

 ₪   145  , 2020  כרם שבו, סוביניון בלאן, גליל עליון, ישראל 

     ₪  225  2017 ישראל ,  גליל עליון   כרם שבו, 'גרשון' סוביניון בלאן, 

     ₪  235  2016 ישראל ,  גליל עליון   כרם שבו, 'גרשון' סוביניון בלאן, 

     ₪  245  2015 ישראל ,  גליל עליון   כרם שבו, 'גרשון' סוביניון בלאן, 

 

   ₪   275  2007  ישראל , סוסון ים, 'ג'יימס' 

 ₪    175'ענבי זעם', בית לחם  פילוקליה,  

 

    ₪   225  2020 ישראל שורש לבן, הרי ירושלים,  ,  צרעה 

    ₪   235  2019 ישראל שורש לבן, הרי ירושלים,  ,  צרעה 

    ₪   245  2018 ישראל שורש לבן, הרי ירושלים,  ,  צרעה 

    ₪   245  2017 ישראל שורש לבן, הרי ירושלים,  ,  צרעה 

 

    ₪   345  2016  ישראל רמת הגולן  ,  שאטו גולן רוסאן 

 

A to Z 145,  2020גון, ארצות הברית  , שרדונה. אור  ₪   

   ₪   395, 2018גון, ארצות הברית  שרדונה. אור אוונסטד רזרב  ,  דומיין סרין 

 

 ₪   125  2020, מוזל, גרמניה  Dr Lד"ר לוסן, ריזלינג   

 ₪   175  2011מוזל, גרמניה   ריזלינג אוסלשה   , זלטינגר שלוסברג ,  סלבך אוסטר 

 

 ₪   175  2017אלוורו קאסטרו, אנקרוזאדו רזרבה דאו, פורטוגל  

   ₪  235  2017, דאו, פורטוגל  בקבוק מאוחר אלוורו קאסטרו, אנקרוזאדו רזרבה, 

 

 ₪    225  2020דומיין ואשרון, סנסר, עמק הלואר, צרפת  

 ₪   235  2019דומיין ואשרון, סנסר, עמק הלואר, צרפת  

 ₪    325  2018דומיין ואשרון, סנסר 'לה רומיין', עמק הלואר, צרפת  

 ₪   295  2015, עמק הלואר, צרפת  פידס, סאבאנייר , דומיין אריק מורגה 

 ₪    539  2009  צרפת   בורגון , קרו   פרמייר  פרייר   מרסו ,  פיס   א   פרה  בושארד   דומיין 



 מבעבעים  

 ₪   125 2020גונץ, קנוואס, סלובניה,  

   ₪   NV  215  דה נואר, כרם הרוח, רמת הגולן   פלטר, בלאן 

   ₪   NV  245 , צרפת  שמפן,   , בלאן דה בלאן פרמייר קרו קוי ברוט  , פייר ג'ימונה 

   ₪  595  2011  שמפן, צרפת   פרמייר קרו,  גראנד סלייר, רוביס, וילמאר,  

 ₪   595 2011  , פרמייר קרו, שמפן, צרפת קור דה קווה וילמאר,  

 ₪    615  2011  שמפן, צרפת   לה מסניל,   , גראנד קרו ,  לה שטיון ספשיאל,  קווה  ,  פייר פיטרס 

 

 רוזה 

   ₪   125  2019דרום צרפת    רוזה,   , לאפאג' 

   ₪   175  2020 רוזה, רמת הגולן,   גמאי ,  תל אפק 

 ₪    185  2018 רוזה, רמת הגולן,   גמאי ,  תל אפק 

 

 

   מישראל והעולם   אדומים 

 ₪    145  2018  ישראל   כרם שבו, אדום, גליל עליון, 

   ₪  155  2017  ישראל   כרם שבו, אדום, גליל עליון, 

    ₪  185  2014  ישראל   כרם שבו, אדום, גליל עליון, 

   ₪  195  2010  ישראל   כרם שבו, אדום, גליל עליון, 

 ₪   165  2018כרם שבו, ברברה, גליל עליון, ישראל,  

 ₪   195  2015כרם שבו, ברברה, גליל עליון, ישראל  

 

 

   ₪  185  2010, הרי יהודה, ישראל  , קברנה סוביניון בוסתן 

   ₪  195  2009, הרי יהודה, ישראל  , קברנה סוביניון בוסתן 

   ₪  295  2002קברנה סוביניון, הרי יהודה, ישראל    ,בוסתן 

 ₪   375  1996סוביניון, הרי יהודה, ישראל    קברנה  ,בוסתן 

   ₪   295  1999, הרי יהודה, ישראל  מרלו   ,בוסתן 

   ₪   315  1997, הרי יהודה, ישראל  מרלו   ,וסתן ב 

   ₪   185  2011בוסתן, סירה, הרי יהודה,  ישראל  

 

 ₪   160  2018ל  ישרא קונואז, הרי ירושלים,  ,  ' Pure Ku סוסון ים, ' 

 

 ₪   175', בית לחם אנימה סיריאנה פילוקליה, ' 

 

   ₪   165  2019  ישראל  צרעה, הרי יהודה, 

   ₪   175  2018  ישראל  צרעה, הרי יהודה, 

 ₪   185  2017  ישראל  צרעה, הרי יהודה, 

    ₪  335  2019צרעה, מיסטי הילס, הרי ירושלים, ישראל,  

    ₪  325  2018צרעה, מיסטי הילס, הרי ירושלים, ישראל,  

 

 



    ₪   175   2018שאטו גולן, רוח, דרום רמת הגולן,  

    ₪  185   2017שאטו גולן, רוח, דרום רמת הגולן,  

  ₪  245  2018 גולן, גשם, דרום רמת הגולן,  שאטו  

  ₪  255  2017 גולן, גשם, דרום רמת הגולן,  שאטו  

  ₪  295  2015ולן, גשם, דרום רמת הגולן,  שאטו ג 

  ₪  325  2014ולן, גשם, דרום רמת הגולן,  שאטו ג 

  ₪  345  2010 גולן, גשם, דרום רמת הגולן,  שאטו  

   ₪  385  2017  שאטו גולן, מורבדרה, דרום רמת הגולן, 

   ₪  295מ"ל(    375)   2004  , דרום רמת הגולן, ישראל סירה שאטו גולן,  

 

 ₪    215  2018  הברית   אורגון ארצות ,  ט פינו נואר דנדי הילס אסטיי ,  סוקול בלוסר 

   ₪   345, 2017גון, ארצות הברית  . אור היל קווה פינו נואר יאמ,  דומיין סרין 

   ₪   475, 2017גון, ארצות הברית  אור   פינו נואר, אוונסטד רזרב  ,  דומיין סרין 

 

   ₪   185  2018,    ספרד   , DOשרה פרז ורנה ברבייר, דידו, ונוס לה אוניברסל, מונסאנט  

 ₪    275  2017פאאדה, דאו, פורטוגל  אלוורו קאסטרו, קווינטה דה  

 ₪    325  2012אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, דאו, פורטוגל  

 ₪    295  2017אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, באגה, דאו, פורטוגל  

 ₪    345 2017אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, מולטה, דאו, פורטוגל  

 ₪    295  2015ג'אאן, דאו, פורטוגל  אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה,  

 ₪    315  2014אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, ג'אאן, דאו, פורטוגל  

 ₪    295  2013אלוורו קאסטרו, קווינטה דה פאאדה, אלפרושיירו, דאו, פורטוגל  

 

   ₪   DOCG  2017  235  איטליה פרודוטורי ברברסקו, ברברסקו, פיאמונטה  

   ₪   DOCG  2017 295 איטליה ברברסקו רבאיה, פיאמונטה  ג'וזפה קורטזה, 

 

   ₪   DOCG  2012  295  איטליה ג'יאקומו פנוקיו, ברולו קנובי, פיאמונטה  

   ₪   DOCG  2015  295  איטליה , פיאמונטה  ויליירו ג'יאקומו פנוקיו, ברולו  

 

   ₪   DOCG  2015  395פיאמונטה איטליה קבאלוטו, ברולו בריקו בוסקיס, 

   ₪  DOCG  2013  675פיאמונטה איטליה  ברולו ויניולו,  קבאלוטו, 

   ₪  DOCG 2012  640פיאמונטה איטליה   קבאלוטו, ברולו רזרבה בריקו בוסקיס, וינייה דן ג'וזפה, 

   ₪  DOCG  2015  375 איטליה אודרו, ברולו, ויליירו, פיאמונטה  

   ₪  DOCG  2015  525  איטליה אודרו, ברולו 'ברונאטה', פיאמונטה  

   ₪  DOCG  2014  515  איטליה אודרו, ברולו 'ברונאטה', פיאמונטה  

   ₪  DOCG  2013  525  איטליה אודרו, ברולו 'ברונאטה', פיאמונטה  

   ₪  DOCG  2012  545  איטליה אודרו, ברולו 'ברונאטה', פיאמונטה  

 

     ₪   DOCG  2016  265  איטליה ברוביה, ברולו, פיאמונטה  

     ₪   DOCG  2015  275  איטליה ברוביה, ברולו, פיאמונטה  

   =    ₪   DOCG  2013  285  איטליה ברוביה, ברולו, פיאמונטה  

   ₪ DOCG  2014   325 איטליה ברוביה, ברולו אוניו, פיאמונטה  



   ₪  DOCG  2016  445  איטליהברוביה, ברולו רוקה דל קסטליונה, פיאמונטה  

   ₪  DOCG  2013  355  איטליהברוביה, ברולו רוקה דל קסטליונה, פיאמונטה  

 

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

 ₪   DOCG  2016  595פיאמונטה איטליה   , סנטו סטפנו פרנו ג'וזפה מסקרלו, ברולו  

    ₪   DOCG  2016  825ג'וזפה מסקרלו, ברולו מונפריאטו, פיאמונטה איטליה 

    ₪   DOCG  2015  775מונפריאטו, פיאמונטה איטליה ג'וזפה מסקרלו, ברולו  

 

 

    ₪   295  2017, בורגון צרפת  דומיין דורושה, ג'ברה שמברטן 

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

   ₪  1175  2017, בורגון צרפת , מוריי סנט דני דומיין דה למבריי, קלו דה למבריי 

   ₪  1975  2013 קלו דו טאר גראנד קרו ,  קלו דו טאר 

 

   ₪   675  2010שאטו לאטור א פומרול, פומרול, בורדו, צרפת  

   ₪   1295  2008, פומרול, בורדו, צרפת  שאטו טרוטנואה 

   ₪   1395  2006, פומרול, בורדו, צרפת  שאטו טרוטנואה 

   ₪   465  2008שאטו מאלסקו סנט אקסופרי, מארגו, בורדו  

 

 

 ₪    315,  2015שאטונף דו פאפ  ,  דו באנרה   דומיין 

 ₪    595,  2013  , עמק הרון, צרפת קוט רוטי רזרב דומיין סטפאן אוג'ייה,  

 ₪    525,  2012, עמק הרון, צרפת  201קוט רוטי רזרב  דומיין סטפאן אוג'ייה,  

 

 

  



אפרטיף 

 ₪   15  נעמה שטרנליכט, טוניק קלאסי

 ₪   15  נעמה שטרנליכט, קיץטוניק 

 ₪  15  ה שטרנליכט עמנ , רוזה טוניק 

 ₪    15 נעמה שטרנליכט, טוניק גרנאש

 ₪    15 , נעמה שטרנליכטטוניק פלפל אנגלי 

  ₪ 15טוניק הדסה, נעמה שטרנליכט 

   ₪  15תפוח זהב, נעמה שטרנליכט טוניק  

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

 ₪  45רמת הגולן   ,ג'ין מיושן ,יקב פלטר

Angostura 7 years old ,40  רום, טרינידד  ₪ 

 ₪  25  בית לחם  ,ערק ,פילוקליה

₪  55צרפת  , איל דה רה,  פסטיס 

 בירה 

 ₪  35  / 29  ,בית אלפא, עמליה ספרינג אייל

 

 ויסקי 

Michel Couvreur, Blossoming Auld Sherried 95, צרפת ₪ 

Glenfarclas the Family Casks 1979 120,  ספייסייד סקוטלנד  ₪ 

 

   סטיף ' דז 

 ₪   35מערבי , גליל גזרמזקקת יוליוס, 

 ₪  40  מערבי, גליל GSM  מזקקת יוליוס,

  ₪ 40 ,2017 ,מאר דה גליליי  מזקקת יוליוס,

  ₪ 40, 2018 ,מאר דה גליליי  מזקקת יוליוס,

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

 ₪  35מערבי  גליל  ביטרסמזקקת יוליוס,  

 ₪   55, 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 Petite Ciguet  ,38   צרפת קוניאק  ₪ 

 

Famille Esteve, Tres Vieilles Reserve de la Famille Petite Champagne ,65  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 ₪ 

La Gabare, Cognac Grande Champagne Heritage No 80 125, קוניאק, 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   ₪ 

Michel Huard Calvados 1994 65, צרפת   ₪ 

 

Domfrontais, 20 ans 50, קלבאדוס, צרפת   ₪ 

 

 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  ₪

 


