
למברוסקו רוזה  ה"שמפניה" של האיטלקים, מבעבע טבעי, חצי יבש עם טעמי דובדבן, פטל ותות

קאווה גראן לבנזה- ספרד  צבע זהוב מבריק, ארומה פירותית ומתוקה של תותים

טטינג'ה, ברוט רזרב NV - שרדונה- פינו נואר-פינו מונייה - צרפת – שמפנייה מעודנת ומאוזנת, בעלת צבע זהוב, בעבוע עדין 
וארומות מרעננות של אפרסקים ופרחים לבנים

ג’יימס, שנין בלאן, סוסון ים - ישראל  יין לבן יבש, עגול ומלא, עשיר בטעמים וגוף, עם חמיצות מדויקת, פריכות נאה 
וסיומת יבשה וארוכה

דוגיולו סופר טוסקן, סנג'ובזה– קברנה - איטליה  יין אדום מלא ארומות פרחוניות וטעמי פרי אדום ווניל, יין רך ומלא 
בפה, בעל סיומת מתקתקה

טומאסי וולפוליצ'לה, קורבינה-רונדינלה-מולינרה - איטליה  וולפוליצ'לה אופייני המציג ניחוחות דובדבניים ותבלינים, 
יין בעל אופי רענן עם גוף בינוני

     יין “טאטי”, זינפאנדל-פטיט סירה- מורוודר, סוסון ים - ישראל - יין הבית שלנו   טעם דומיננטי של תבלינים, בעל 
עמוד שדרה, מפולפל וארומטי, נבצר ידני ובוקבק ללא סינון

בלאן דה נואר, קריניאן – סירה - סנסו, אמפורה – ישראל 
המיוצר  יין  צעיר,  אדום  פרי  טעמי  עדין,  אפרסק  גוון 
מענבים אדומים בהליך עשיה של יין לבן, קליל ומרענן 

שרדונה, לינדמנס – אוסטרליה  שרדונה אוסטרלי קלאסי, 
יין פירותי, בעל גוף קליל עם סיום רענן

גוורצטרמינר, וילה וולף, ד״ר לוסן – גרמניה  חצי יבש, 
מרענן עם איזון מדהים בין מתיקות לחמיצות

טומאסי אדוראטו אפסימנטו – איטליה  חצי יבש, מאוזן, 
גוף מלא, בעל צבע זהוב כהה

שנסון, שרדונה- סמיון-ויונייה, קלו דה גת - ישראל  
ופירות  הדר  פירות  פריחת  ריח  מבהיק,  זהוב  צבע  בעל 

אקזוטיים, יין רענן ארומטי ומאוזן היטב

בעל  ארומאטי,  יבש,    - - צרפת  פוריי  דומיין  שאבלי, 
עדינה  מינרליות  עם  צעירים  ופירות  רעננים  ניחוחות 

ואיזון מושלם

ארומות  בעל  יין  זילנד   ניו   - מטואה  בלאן,  סובניון 
טרופיות מפתיעות, טעמו קליל ומינרלי המעניק סיומת 

מרעננת

ג’יימס, שנין בלאן, סוסון ים - ישראל  יבש, עגול ומלא, 
עשיר בטעמים וגוף, עם חמיצות מדויקת, פריכות נאה 

וסיומת יבשה וארוכה

צרעה הרי יהודה, שרדונה - סובניון בלאן - ישראל
יין לבן המתיישן בחביות עץ, מאוזן מינרלית, רענן

ובעל יכולת התיישנות

“שרדונה”, קלו דה גת - ישראל  בעל צבע זהב ירקרק 
ומבהיק, ארומות של הדרים ותבלינים, רענן עם חומציות 

טובה, בעל סיומת ארוכה

צרעה הרי יהודה, קברנה – סירה – פטיט ורדו  – ישראל       
אלון  עץ  בחביות  חודשים   12 המתיישן  מאד  ארומטי  יין 
נעימה  וסיומת  מודגשים  פרי  טעמי  בעל  מאוזן,  צרפתי, 

וארוכה

יקב  – ישראל  ורדו  - פטיט  - מרלו  פטיט קסטל, קברנה 
ישראלי איכותי, יין בסגנון בורדו אדום

”הראל” סירה, קלו דה גת - ישראל  בעל צבע אדום כהה 
עמוק ומרהיב עם גווני סגול, גוף מלא, רענן, בעל סיומת 

ארוכה ואלגנטית

המתאפיין  אלגנטי  יין  ישראל    – קיסריה  שיראז  אסף 
בארומות וטעמים של פירות יער, דובדבנים שחורים, ציפורן 

עם נגיעת סיגליות וליקריץ

פלאם קברנה רזרב – ישראל  יין הרמוני ומורכב, בעל טעמי 
קלייה, שוקולד וטבק, יין שעוד הרבה שנים לפניו

קסטל גראנד וין– ישראל  הביא הרבה כבוד לארצנו בחו"ל, 
מהטובים ביינותינו האדומים

אניגמה, קברנה – מרלו - קברנה פרנק - פטי ורדו, מרגלית 
מתיישן 12 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי, בעל מגוון רחב 
של ריחות וטעמים, רך וקטיפתי. בעל גוף מלא, כבד וסיום 

ארוך מאד – ישראל 

יער יתיר– ישראל  נבחר ע"י מבקרי היין החשובים בעולם 
כיין הישראלי הטוב ביותר

זינפאנדל-פטיט סירה-מורוודר, סוסון  יין “טאטי”,       
ים- ישראל - יין הבית שלנו  טעם דומיננטי של תבלינים, 
ובוקבק  ידני  נבצר  וארומטי,  בעל עמוד שדרה, מפולפל 

ללא סינון

סנזה נרו דאבולה – איטליה נרו דאבולה הינו הזן המזוהה 
עסיסיים  אדום  פרי  בעל טעמי  סיציליה,  האי  עם  ביותר 

לצד תיבול עדין

ענבי   100% איטליה   – מנדוריה  דה  פרימיטיבו  טאלו 
תבלון  בשלים,  ניחוחות  עמוק,  צבע  בעל  פרימיטיבו, 

מתקתק וגוף מלא ונעים

טעם  ואלי   נאפה   – קברנה  אסטייט,  פאונדרס  ברינג'ר 
טהור של ענבי קברנה סובניון, יין עוצמתי ובעל גוף מלא, 

טעמי פירות בשלים מתובלים עם וניל ועץ    

בכרם  הגדלים  ענבים  ריטון, מרלו – אמפורה – ישראל  
אורגני, יין בעל חומציות נעימה ותחושה מעט יבשה, צעיר, 

ימשיך להשתבח עם השנים

אסף רוג'ום 91, קברנה - ישראל  בעל גוף ושופע ניחוחות 
וטעמים מורכבים של דובדבנים שחורים, פרי יער, טבק, 

ואקליפטוס

פלאם קלאסיקו, קברנה - קברנה פרנק - מרלו - פטיט 
ורדו - סירה - ישראל  יין בעל צבע עמוק, עם טעמי פרי 

אדום עשירים ועוצמתיים, מלא ומהנה להפליא

הר עמשא יתיר, קברנה- סירה- מלבק- קברנה פרנק – טנאט 
-ישראל  בלנד איכותי וייחודי מאחד היקבים ה"חמים בארץ”
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