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הרצוג קמופלאג’ לימיטד 
אדישן

 Herzog Camouflage 
Limited Edition

סגנון: יין אדום יבש
אזור: קליפורניה.

זן: בלנד
אלכוהול: 14.5%

מאפיינים: ניחוחת של פטל 
אדום ושחור, אספרסו ואגוז 

מוסקט מאובק.ברקוד: 
087752020067

M

הרצוג קברנה סוביניון ג’נריישן 
8

Herzog Cabernet 
Sauvignon  Generation VIII 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: אוק נול, עמק נפה, 

קליפורניה.
זן: קברנה סוביניון

אלכוהול: 15%
מאפיינים: בניחוחות עשירים 
של דובדבן שחור, טבק וארז, 
ובנגיעות נועזות של שזיפים 

בשלים ודובדבן כהה נמס על 
הלשון. 

ברקוד: 087752021675

הרצוג ספיישל רזרב קברנה 
סוביניון עמק נפה

Herzog S. Reserve 
Cabernet Sauvignon 

Napa Valley

סגנון: יין אדום יבש
אזור: עמק נפה, קליפורניה.

זן: קברנה סוביניון
אלכוהול: 14%

מאפיינים: נועז, פירותי וחלק, 
בטעמי שזיפים, אוכמניות 

ווניל.
ברקוד: 087752009826

M

הרצוג ספיישל רזרב 
שרדונה הנהר הרוסי

Herzog S. Reserve 
Chardonnay Russian 

River 

סגנון: יין לבן יבש
אזור: הנהר הרוסי, קליפורניה.

זן: שרדונה
אלכוהול: 14%

מאפיינים: חלק, קרמי, בטעמי 
אגס, הדרים ואגוזים.ברקוד: 

08775200
M

הרצוג ספיישל רזרב קברנה 
סוביניון עמק אלכסנדר 

Herzog S. Reserve 
Cabernet Sauvignon 

Alexander Valley

סגנון: יין אדום יבש
אזור: עמק אלכסנדר, קליפורניה.

זן: קברנה סוביניון
אלכוהול: 14%

מאפיינים: נועז ופירותי בטעמי 
דומדמניות, פירות יער, שזיף 

ותבלינים.
ברקוד: 087752002759

M

הרצוג קברנה סוביניון 
ספיישל אדישן צ’וק היל 

 Herzog Cabernet 
Sauvignon Special Edition 

Chalk Hill

סגנון: יין אדום יבש
אזור: כרם וורנק, צ’וק היל,

קליפורניה.
זן: קברנה סוביניון

אלכוהול: 14%
מאפיינים: יושן 23 חודשים 

בחביות עץ אלון. בטעמו רמזים 
לפטל שחור וקאסיס.

ברקוד: 087752009765
M

בין החוות של העיר אוקסנרד בקליפורניה שוכן יקב הרצוג. 
תחת עינו הפקוחה של היינן הראשי ג’ו הורלימן משלב היקב 
באופן מושלם את המצוינות הקליפורנית הידועה ליין, את 
רמת פיקוח הכשרות המעולה, ואת המורשת המשפחתית 
של משפחת הרצוג למושלמות בלתי מתפשרת. הענבים 
הנחשבים  בכרמים  גדלים  הרצוג  יינות  עבור  הנבחרים 

ביותר בקליפורניה ובאזורים המפורסמים ביותר.
למשפחת הרצוג מורשת יין הנפרשת על פני תשעה דורות, 
התמחותם בייצור יין מתחילה עוד במאה ה19 בהכנת יינות 

לחצר המלוכה האוסטרי של הקיסר פראנץ יוזף.
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הרצוג שנין לבן בציר מאוחר 

 Herzog Late Harvest Chenin Blanc

סגנון: יין קינוח לבן
אזור: קלרקסבורג, קליפורניה

זן: שנין לבן 
אלכוהול: 10%

מאפיינים: גוף מלא, מבנה מאוזן, בארומות 
פירות, הדרים ופרחים.

ברקוד: 087752008256

קיים בבקבוק 375 מ"ל

M

הרצוג ריזלינג לבן בציר מאוחר 

 Herzog Late Harvest White Riesling

סגנון: יין קינוח לבן
אזור: מונטרי, קליפורניה

זן: ריזלינג לבן 
אלכוהול: 9%

מאפיינים: עשיר בגימור מאוזן, בטעמי 
אפרסק מיובש, אננס, תפוחים אפויים, נגיעות 

דבש
ברקוד:087752003367

M

הרצוג אורנג' מוסקט בציר מאוחר 

 Herzog Late Harvest Orange Muscat

סגנון: יין קינוח לבן
אזור: קליפורניה

זן: מוסקט
אלכוהול: 8%

מאפיינים: יין נועז וארומטי בטעמי ענבים, 
משמש וקליפת תפוז. במרקם חלק וגוף מלא. 

עם נגיעות של אננס טרי ופסיפלורה,
ברקוד: 087752015308

קיים בבקבוק 375 מ"ל

M

הרצוג זינפנדל לודי בציר מאוחר 

 Herzog Late Harvest Zinfandel Lodi

סגנון: יין קינוח אדום
אזור: לודי, קליפורניה

זן: זינפנדל 
אלכוהול: 9%

מאפיינים: גוף מלא, טעמי פירות יער מתוקים 
בסיומת.

ברקוד: 087752010655
M

הרצוג ווריאיישנס 5

 Herzog Variations 5

סגנון: יין אדום יבש
אזור: סנטה יינז, עמק נפה, 

עמק אלכסנדר, פאסו רובלס, 
צ'וק היל - קליפורניה.

זן: קברנה סוביניון 
אלכוהול: 13.5%

מאפיינים: בארומות פירות יער 
שחורים, אוכמניות, ובסיומת 

יבשה ומיושנת.
ברקוד: 087752017913

M

הרצוג וריאיישנס חבית צרפתית 

Herzog Variations French 
Oak

סגנון: יין אדום יבש
אזור: החוף הצפוני, קליפורניה

זן: קברנה סוביניון 
אלכוהול: 15%

מאפיינים: יושן 9 חודשים בחביות 
עץ אלון צרפתיות חדשות שהביאו 
ליין ארומות של חמוציות בשלות, 
טאנינים חלקים ועגולים, מרקם 
משיי וסיומת בטעמי אלון קרמי, 

וניל ותבלין.
ברקוד: 087752020708

M

הרצוג וריאיישנס חבית אמריקאית

Herzog Variations American 
Oak

סגנון: יין אדום יבש
אזור: החוף הצפוני, קליפורניה

זן: קברנה סוביניון 
אלכוהול: 15%

מאפיינים: יושן 9 חודשים בחביות 
עץ אלון אמריקאיות חדשות שהביאו 

ליין נגיעות שזיפים שחורים טריים 
ומרקם עשיר, סיומת עם רמזים 

לחמאת בוטנים ופקאן קלוי.
ברקוד: 087752020692

M
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ברון הרצוג קברנה סוביניון

Baron Herzog Cabernet Sauvignon         

סגנון: יין אדום יבש
אזור: פאסו רובלס קליפורניה

זן: קברנה סובניון
אלכוהול:14%

מאפיינים: יין קברנה סוביניון קלאסי. מאופיין 
בטעמי פטל שחור, עץ אלון עתיק, וטעמי 

אניס
ברקוד: 087752002575

M

ברון הרצוג שנין לבן 

Baron Herzog Chenin Blanc

סגנון: יין לבן חצי יבש
אזור: קלרקסבורג, קליפורניה

זן: שנין בלאן
אלכוהול: 10.5% 

מאפיינים: יין ממוקד ופריך עם פה עגול ורענן 
ותחושת פה עם נגיעות פירות אינטנסיביות 

של אפרסק לבן נקטרינה ודומדמניות. מתאים 
כליווי לדגים עשירים בטעם, לסלטים, ולמזון 

סיני. מתאים כאפריטיף. להגיש צונן.
ברקוד: 087752002537

M

ברון הרצוג זינפנדל אדום 

Baron Herzog Old-Vine Zinfandel

סגנון: יין אדום יבש
אזור: לודי, קליפורניה

זן: זינפנדל
אלכוהול: 15.5% 

מאפיינים: יין בגוון אדום עמוק המופק מגפנים 
בני יותר מ-100 שנים. יין חזק ומלא.

ברקוד: 087752003794
M

ברון הרצוג מרלו

Baron Herzog Merlot

סגנון: יין אדום יבש
אזור: קלארקסבורג, קליפורניה

זן: מרלו
אלכוהול:14%

מאפיינים: יין מרלו קלאסי. מאופיין בטעמי 
תות שדה בשל, תה, ריבה, ניחוחות קפה, 

ושזיף 
ברקוד: 087752007136

M

ברון הרצוג זינפנדל לבן 

Baron Herzog White Zinfandel

סגנון: יין רוזה חצי יבש
אזור: קליפורניה

זן: זינפנדל
אלכוהול: 10.5% 

מאפיינים: בהיר וקריספי, בניחוחות תפוח ותות 
שדה

ברקוד: 087752002544
M

ברון הרצוג שרדונה

Baron Herzog Chardonnay

סגנון: יין לבן יבש 
אזור: קלרקסבורג, קליפורניה

זן: שרדונה
אלכוהול: 13.5% 

מאפיינים: גוף מלא ומורכב, עם רמזים לאגס 
אפוי, פריחת תפוח לימון מאייר, ונגיעה של 

קרמל.
ברקוד: 087752002568

M
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ברון הרצוג ג'נס קברנה סובניון 

Baron Herzog Jeunesse Cabernet 
Sauvignon

סגנון: יין אדום חצי יבש
אזור: קליפורניה

זן: קברנה סובניון
אלכוהול: 12% 

מאפיינים: מאוזן היטב, עשוי בתסיסה קרה, 
בטעמי דובדבנים וארומות פרחים.

ברקוד: 087752010716
M

ברון הרצוג ג'נס פינק מוסקטו 

Baron Herzog Jeunesse Pink Moscato

סגנון: יין רוזה חצי יבש
אזור: קליפורניה

זן: מוסקטו
אלכוהול: 8.5% 

מאפיינים: פריך, עם נגיעות אפרסק לבן 
וחמאה, בסיומת קלילה.
ברקוד: 087752015315

M

ברון הרצוג ג'נס שרדונה 

Baron Herzog Jeunesse Chardonnay 

סגנון: יין לבן חצי יבש
אזור: קליפורניה

זן: שרדונה
אלכוהול: 12.5% 

מאפיינים: פריך ומרענן, בארומות פרחים, 
אפרסק, אגס והדרים.

ברקוד: 087752012994
M

ברון הרצוג ג'נס בלק מוסקט 

Baron Herzog Jeunesse Black Muscat

סגנון: יין אדום חצי יבש
אזור: קליפורניה

זן: מוסקט
אלכוהול: 12% 

מאפיינים: יין במבנה חלק בטעמי אננס ותפוח. 
מתאים למטבח האסייתי ומוגש גם כאפריטיף.

ברקוד: 087752013151
M

Z אין זינפנדל 
Z In Zinfandel

סגנון: יין אדום יבש
אזור: קליפורניה

זן: זינפנדל
אלכוהול: 13.5% 

מאפיינים: יין בגוון אדום עמוק, בעל טקסטורה 
קטיפתית. בטעמי שזיף שחור וריבת חמוציות.

ברקוד: 087752018880
M

רשי קלרט

Rashi Claret

סגנון: יין אדום חצי יבש 
אזור: קליפורניה

זן: בלנד אדום
אלכוהול: 10% 

מאפיינים:פירותי, חלק.
 ברקוד: 087752008454

M
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פרברנגן מלודי 

Farbrengen Melody

סגנון: אדום מתוק 
אזור: ניו יורק, ארה"ב

זן: בלנד אדום
אלכוהול: 4% 

מאפיינים: פירותי, במתיקות טבעית.
 ברקוד: 040885186109

כתר 770

Kesser Seven Sevnty

סגנון: אדום ממותק
אזור: ניו יורק, ארה"ב

זן: בלנד אדום
אלכוהול: 9% 

מאפיינים: בסיומת פירותית.
 ברקוד: 087752004180

M

הגפן קברנה סוביניון 

Hagafen Cabernet 
Sauvignon

סגנון: יין אדום יבש
אזור: נפה, קליפורניה

זן: קברנה סוביניון
אלכוהול: 13.5% 

מאפיינים: יין עשיר, בטעמי 
אוכמניות ודומדמניות 

שחורות ובניחוחות עץ אלון, 
גדל ומבוקבק באיזור נפה 

בקליפורניה.
ברקוד: 090282555541

M

הגפן קברנה פרנק 

Hagafen Cabernet Franc

סגנון: יין אדום יבש
אזור: נפה, קליפורניה

זן: קברנה פרנק
אלכוהול: 13.5% 

מאפיינים: יין ארצי ופירותי 
בניחוחות פירות אדומים 

ושחורים וטבק ודובדבן שחור 
בחיך.ברקוד: 090282555503

M

הגפן סוביניון בלאן

Hagafen Sauvignon Blanc

סגנון: יין לבן יבש
אזור: נפה וסונומה, קליפורניה

זן: סוביניון בלאן
אלכוהול: 12.5% 

מאפיינים: יין רך, שופע ועגול, האף 
פירותי ובחיך אפרסק לבן בשל 

ותפוח סמית חם, הסיומת ארוכה 
ונעימה. 

ברקוד: 090282555619
M

הגפן מרלו

Hagafen Merlot

סגנון: יין אדום יבש
אזור: נפה, קליפורניה

זן: מרלו
אלכוהול: 13.5% 

מאפיינים: יין עשיר, פירותי 
וחלק בניחוחות שזיף, קפה, 

ליקוריץ וטעמי אלון בעל 
סיומת ארוכה ומורכבת.
ברקוד: 090282555596

M



- 7 -

קדם רויאל רד

Kedem Royal Red

סגנון: אדום יבש 
אזור: ניו יורק, ארה"ב

אלכוהול: 9.5% 
מאפיינים: בסגנון שבלי.

 ברקוד: 087752011713
M

קדם קרים ניאגרה

Kedem Cream Niagara 

סגנון: יין לבן מתוק 
אזור: ניו יורק, ארה"ב

אלכוהול: 9% 
מאפיינים: בטעמי הדרים, 

במתיקות מעודנת.
ברקוד: 087752003800 

קיים גם ב 1.5 ליטר

M

קדם קרים לבן 

Kedem Cream White 

סגנון: יין לבן מתוק 
אזור: ניו יורק, ארה"ב

אלכוהול: 11.5% 
מאפיינים: קרמי, רך.

ברקוד: 087752001318
M

קדם טרדישיונל קידוש ויין

Kedem Traditional 
Kiddush Wine 

סגנון: יין אדום מתוק 
אזור: ניו יורק, ארה"ב

אלכוהול: 11.5% 
מאפיינים:עשיר, גוף מלא.
 ברקוד: 087752001363

M

קדם אסטייטס רוזה 

Kedem Estates Rose 

סגנון: יין רוזה חצי יבש 
אזור: ניו יורק, ארה"ב

אלכוהול: 8% 
מאפיינים: בניחוחות אשכולית 

ופירות הדר.
ברקוד: 087752006979

קיים ב 1.5 ליטר

M

קדם קרים אדום קונקורד

Kedem Cream Red 
Concord

סגנון: יין אדום מתוק 
אזור: ניו יורק, ארה"ב

אלכוהול: 9% 
מאפיינים: קרמי, רך, מתוק, 

פירותי.
ברקוד: 087752002490

קיים גם ב 1.5 ליטר

M

קדם קרים

Kedem Cream 

סגנון: יין אדום מתוק 
אזור: ניו יורק, ארה"ב

אלכוהול: 7% 
מאפיינים: פירותי, מתוק.

 ברקוד: 087752004142 

קיים גם ב 1.5 ליטר

M

קדם מתוק קל

Kedem Matuk Kal

סגנון: אדום מתוק 
אזור: ניו יורק, ארה"ב

אלכוהול: 4.5% 
מאפיינים: פירותי, קל

 ברקוד: 087752009185 

קיים גם ב 1.5 ליטר

M

קדם מתוק רוג'

Kedem Matuk Rouge 

סגנון: אדום מתוק 
אזור: ניו יורק, ארה"ב

אלכוהול: 7.5% 
מאפיינים: פירותי, קל.

 ברקוד: 087752005699

קיים גם ב 1.5 ליטר

M

יורק.  בניו  ע"י משפחת הרצוג במלבורו  הוקם  יקב קדם 
משפחת הרצוג מתמחה בייצור יין במשך דורות עוד מימי 
מגוריהם בסלובקיה אצל הקיסר פראנץ יוזף. תוצרתו של 
יקב קדם משווקת בכל העולם כיין איכותי וכשר המהווה 
כיין  העולם  בכל  מוכר  היין  למחירו.  הולמת מאד  תמורה 

הקידוש היהודי.
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רש"י ג‘ויוין לבן

Rashi Joyvin White

סגנון: יין לבן מתוק 
אזור: איטליה
זן: בלנד לבן

אלכוהול: 5.5%
מאפיינים: פירותי, חצי מתוק, מבעבע קלות.

ברקוד:087752006481
M 

רש"י ג‘ויוין אדום

Rashi Joyvin Red

סגנון: יין אדום מתוק 
אזור: איטליה

זן: בלנד אדום
אלכוהול: 5.5%

מאפיינים: פירותי, חצי מתוק, מבעבע קלות. 
בטעמי פרי הדר ומלון

ברקוד:087752006474
M 

ברטנורא מוסקטו

Bartenura Moscato 

סגנון: יין לבן מתוק 
אזור: פיימונטה, איטליה

זן: מוסקט 
אלכוהול: 5%

מאפיינים: טרי, פירותי, 
קריספי ומרענן. מבעבע קלות 

באופן טבעי. בטעמי אגס, 
וקלמנטינה וסיומת בטעמי 

נקטר ומלון.
ברקוד: 087752005644

M

ברטנורא פיימונטה ברצ’טו

Bartenura Piemonte 
Brachetto

סגנון: יין אדום מתוק 
אזור: פיימונטה, איטליה

זן: ברצ’טו
אלכוהול: 6%

מאפיינים: מבעבע קלות 
במתיקות עדינה. בטעמי הדרים, 

אוכמניות ופטל.
ברקוד: 087752014875

M

עובדיה אסטייטס קיאנטי

Ovadia Estates Chianti 
D.O.C.G.

סגנון: יין אדום יבש 
אזור: קיאנטי, איטליה

זן: סנג’ובזה, מרלו
אלכוהול: 14.5%

מאפיינים: פריך, בטעמי פירות 
יער ודובדבן.

ברקוד: 087752013175
M

ברטנורא פינו גריג’יו

Bartenura Pinot Grigio 

סגנון: יין לבן יבש
אזור: פיימונטה, איטליה

זן: פינו גריג’יו 
אלכוהול: 12.5%

מאפיינים: מאוזן היטב, בטעמי 
אגס ויערה.

ברקוד: 087752003435
M

ברטנורא רוסו טוסקנה

Bartenura Rosso 
Toscano 

סגנון: יין אדום יבש 
אזור: טוסקנה, איטליה

זן: סנג’ובזה 
אלכוהול: 13.5%

מאפיינים: טרי, עם עקבות 
פירות טריים ותותים.

ברקוד: 087752014271
M

ברטנורא הינו המותג של סדרת היינות הכשרים המיוצרים 
ביקבים בעלי שם באיטליה. חצי האי האפניני עשיר בגפנים 
מסוגים ומינים שונים. היינות מופקים מזני ענבים נבחרים 
המפורסמים כאופייניים לחבלי הארץ השונים של איטליה 
ענבי  כמו  משובחים.  יינות  בתור  עולם  בכל  ומשווקים 
מוסקטו, ברברה ונביולו הגדלים באזור פיימונטה - בצפון 
מערב איטליה )באזורים אסטי, אלבה וברולו( וענבי סנג’ובזה 

הגדלים בטוסקנה )באזורים קיאנטי, מונטפולצ’יאנו ועוד(
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ברטנורא פרוסקו

Bartenura Prosecco 

סגנון: יין לבן יבש מבעבע
אזור: איטליה
זן: בלנד לבן

אלכוהול: 11.5%
מאפיינים: יין פירותי מבעבע קלות מתאים עם 

דגים, פיצה, בשר עגל ועוף.
ברקוד: 087752008126

M 

ברטנורא דמי סק

Bartenura Demi Sec

סגנון: יין לבן חצי יבש מבעבע 
אזור: פיימונטה, איטליה

זן: בלנד לבן
אלכוהול: 10%

מאפיינים: יין מרענן ומעודן, המציע ארומות 
אפרסקים בשלים, מלונים וניחוחות קליה 
במתיקות עדינה ונגיעות דבש, מנדרינה 

ואגסים. הסיומת מתמשכת, קרמית ומאוזנת 
היטב עם נגיעה של חמיצות. 

ברקוד: 087752022962
 M

ברטנורא אסטי

Bartenura Asti

סגנון: יין לבן מתוק מבעבע 
אזור: אסטי, איטליה

זן: מוסקטו
אלכוהול: 7%

מאפיינים: מבעבע, פירותי, מתקתק,
ברקוד: 087752001141

M 

ברטנורא מוסקטו נתזים

Bartenura Sparkling Moscato 

סגנון: יין לבן מתוק מבעבע
אזור: פיימונטה, איטליה

זן: מוסקט 
אלכוהול: 7.5%

מאפיינים: בטעמי ענבים ומתיקות המאוזנת 
בפירות הדר פריכים.

ברקוד: 087752014882
M

ברטנורא מוסקטו נתזים רוזה

Bartenura Sparkling Moscato Rose 

סגנון: יין רוזה מתוק מבעבע
אזור: אסטי, איטליה

זן: מוסקט 
אלכוהול: 7.5%

מאפיינים: יין בגוון רוזה בהיר ניחוח עדין וטעם 
מתקתק

ברקוד: 087752013854
M
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שאטו לקרוק

 Chateau Le Crock

סגנון: יין אדום יבש 
אזור: סנט אסטף, בורדו, צרפת

זן: קברנה סוביניון, מרלו, קברנה פרנק, 
פטיט וורדו.

אלכוהול: 13%
מאפיינים: מיושן 18 חודשים בחבית. בעל 
סיומת ארוכה ומתמשכת. היקב בבעלות 

משפחת קובליר מאז 1903. 
ברקוד: 087752018026

שאטו מלרטיק לגרביר

 Chateau Malartic Lagraviere

סגנון: יין אדום יבש 
אזור: פסק לאוניו, בורדו, צרפת

זן: קברנה סוביניון, מרלו, פטיט וורדו, 
קברנה פרנק.

אלכוהול: 13.5%
מאפיינים: בוקה עשיר וניחוחות אוכמניות 

ויוד, היין מוגדר היטב
והופך פרחוני עם אוורור. בחיך בעל גוף 

בינוני עם טאנינים בשלים.
ברקוד: 087752020401

שאטו ג'יסקור 

 Chateau Giscours 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: מרגו, בורדו, צרפת
זן: מרלו, קברנה סוביניון,

אלכוהול: 12.5%
מאפיינים: יין יבש בעל גוף 
מלא בטעמי פירות בשלים.

ברקוד: 087752006603

שאטו רויאמו

 Chateau Royaumont

סגנון: יין אדום יבש
אזור: ללנד דה פומרול, בורדו, 

צרפת
זן: מרלו, קברנה פרנק,

אלכוהול: 12%
מאפיינים: בארומת פירות 

אדומים וסיומת ארוכה, נדיבה 
וחלקה.

ברקוד: 087752018965

שאטו גרנד פוי דקס

Chateau Grand Puy 
Ducasse

סגנון: יין אדום יבש
אזור: פויאק, בורדו, צרפת

זן: בלנד אדום
אלכוהול: 13%

מאפיינים: יין הרמוני ואלגנטי 
החושף בטעמו את האיכויות 
הנדירות בטרואר המשובח בו 

גדל.
ברקוד: 087752018859

שאטו לאוויל פויפרה

 Chateau Leoville Poyferre

סגנון: יין אדום יבש
אזור: סנט ג'וליאן, מדוק, בורדו, 

צרפת
זן: קברנה סוביניון, מרלו, פטיט 

ורדו , קברנה פרנק
אלכוהול: 13%

מאפיינים: מיושן 18 חודשים 
בחביות עץ אלון צרפתיות. 

בטעמי פירות שחורים, פטל 
ואוכמניות וסיומת ארוכה במיוחד.

ברקוד: 087752011553

פאוויון דה לאוויל פויפרה

 Pavillon De Leoville 
Poyferre 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: סנט ג'וליאן, בורדו, צרפת

זן: קברנה סוביניון, מרלו,
אלכוהול: 12.5%

מאפיינים: גוף בינוני - מלא. 
מאוזן וקל לשתיה. פירותי.

ברקוד: 087752017654

שאטו מולן ריץ'

 Chateau Moulin Riche

סגנון: יין אדום יבש
אזור: סנט ג'וליין, בורדו, צרפת

זן: קברנה סוביניון, מרלו, פטיט 
וורדו

אלכוהול: 13.5%
מאפיינים: יין צעיר עם טאנינים 

רכים. הענבים נבצרו ידנית 
מגפנים בני 15-20 שנה. יושן 

בחבית 18 חודשים.
ברקוד: 087752016220
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שמפניה דרפייה קארט ד'אור 

Champagne Drappier 
Carte D'or 

סגנון: שמפניה לבנה ברוט
אזור: אורוויל, שמפיין, צרפת

זן: פינו נואר, פינו מונייה שרדונה
אלכוהול: 12%

מאפיינים: שמפניה מסורתית 
בה טעמי פירות היער העדינים 

משתלבים היטב עם רעננות 
השרדונה, וסיומת הפינו מוניה.

ברקוד: 087752013472
M

הו מדוק ברון אדמונד בנג'מין דה רוטשילד 

Haut Medoc des Barons Edmond & 
Benjamin de Rothschild 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הו מדוק, בורדו, צרפת

זן: מרלו, קברנה סוביניון, קברנה פרנק.
אלכוהול: 14%

מאפיינים: עשיר. מורכב אך עדין עם טעמי 
צמחים ותבלינים.

ברקוד: 087752016169
M

לה לוריה מדומיין אדמונד דה רוטשילד

Les Lauriers Des Domaines Edmond 
De Rothschild

סגנון: יין אדום יבש
אזור: מונטנייה סנט אמיליון, בורדו, צרפת

זן: מרלו, קברנה פרנק 
אלכוהול: 13%

מאפיינים: אדמת אחוזת היין בה גדלים 
הענבים עשויה סלעי גיר וחרסית הנותנים 

לענבי מרלו סנט אמיליון את טעמם הייחודי.
היין מתיישן בחביות עץ אלון צרפתיות במשך 

14 חודשים. 
ברקוד: 087752016190

שאטו מאלמזון ברון נאדין דה רוטשילד 

Chateau Malmaison Baroness Nadine 
De Rothschild

סגנון: יין אדום יבש
אזור: מדוק, בורדו, צרפת
זן: מרלו, קברנה סוביניון

אלכוהול: 14%
מאפיינים: מיוצר מגפנים בנות 30 שנה. בצבע 

ארגמן עשיר וטעמי שזיף ודובדבן מורלו. 
התיישן במשך 16 חודשים.

ברקוד: 087752020340

לה לוריה מדומיין אדמונד דה רוטשילד - 
רוזה

Les Lauriers Des Domaines Edmond 
De Rothschild - Rose

סגנון: יין רוזה יבש
אזור: סנט אמיליון, בורדו, צרפת

זן: מרלו
אלכוהול: 13.5%

מאפיינים: מיוצר מענבים נבחרים שנבצרו 
בזמן הבשלות האופטימלית ליצירת ארומות 

משובחות. ליין טעמי פטל ופירות הדר.
ברקוד: 087752018729

שמפניה ברון דה רוטשילד

Champagne Barons De 
Rothschild  

סגנון: שמפניה לבנה ברוט
אזור: שמפיין, צרפת

זן: 60% שרדונה , 40% פינו נואר 
הכולל 40% יינות רזרב

אלכוהול: 12%
מאפיינים: שמפניה מורכבת 

ועשירה. בארומות אגס, שקדים 
ואגוזי לוז, ובנגיעות פרחים 

לבנים וניחוחות קליה עמומים.
ברקוד: 087752016299

M

הרצוג סלקשן רוזה ברוט 

Herzog Selection Rose 
Brut

סגנון: יין נתזים רוזה
אזור: צרפת

זן: שרדונה, פינו נואר.
אלכוהול: 11.5%

מאפיינים: בטעם פירותי עשיר. 
ארומות פריכות הכוללות 

אשכולית, תפוח, ולחם קלוי. 
בחייך טעמי פירות יער אדומים, 

תות, פטל ודובדבן בינג בשל.
ברקוד: 087752013038

M
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לה רוש דה יון פיג'אק

Les Roches De Yon Figeac 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: סנט אמיליון, בורדו, צרפת

זן: מרלו, קברנה פרנק, פטיט 
וורדו.

אלכוהול: 14%
מאפיינים: מגפנים הצומחים 

באדמה חולית - חרסית. זהו יין 
נגיש מאד ממנו תוכלו להנות 

כבר מעכשיו.
ברקוד: 087752016701

שאטו גרייסק 

Chateau Greysac

סגנון: יין אדום יבש
אזור: מדוק, בורדו, צרפת
זן: מרלו, קברנה סוביניון, 
קברנה פרנק, פטי וורדו

אלכוהול: 12.5%
מאפיינים: מציג ניחוחות 

דודמדמניות שחורות ועץ ארז. 
ניחן בטאנינים רכים המהווים 
רקע לשכבות שזיף, קאסיס 
ותבלינים הבולטים בסיומת 

הארוכה של היין.
ברקוד: 087752018835

M 

שאטו רובין לה וי אן רוז

Chateau Roubine La Vie 
En Rose

סגנון: יין רוזה יבש
אזור: פרובנס, צרפת

זן: בלנד רוזה
אלכוהול: 13%

מאפיינים: באף נגיעות של 
דשא קצוץ טרי, פרחי גפן, 

וניואנסים של ורדים. בסיומת 
מתמשכת.

שאטו רובין

 Chateau Roubine

סגנון: יין רוזה יבש
אזור: פרובנס, צרפת

זן: בלנד פרובנס
אלכוהול: 13%

מאפיינים: שאטו רובין הינו 
מטירות היין העתיקות בצרפת 

הממוקם במרכז הפרובנס.
זהו יין פרובנס טיפוסי המתאים 

כאפריטיף, או עם בישולים 
קיציים או עם מאכלים מזרחים 

אסיאתים.
 ברקוד: 087752020180

לה מרונייה שבלי

Les Marronniers Chablis

סגנון: יין לבן יבש
אזור: שבלי, בורגונדי, צרפת

זן: בלנד לבן
אלכוהול: 12.5%

מאפיינים: אף פרחוני עוצמתי 
ורענן, עם נגיעות שקדים 
ואגוזים טריים, פרי הדר 

ופרחים לבנים. הפה מאוזן, 
מינרלי ומאופק. 

ברקוד: 087752022870

שאטו סנט ביאטריס אינסטנט 
B

Chateau Sainte Beatrice 
Instant B

סגנון: יין רוזה יבש
אזור: פרובנס, צרפת

זן: בלנד רוזה
אלכוהול: 12.5%

מאפיינים: יין פרובנס טיפוסי 
בהיר ופירותי. יוצר בשילוב 

טכניקות ייצור מודרניות לצד 
שיטות מסורותיות. גוף מלא, 
מאוזן, וסיומת קירש דובדבן. 

ברקוד: 087752021897

שאטו לסקומב

Chateau Lascombes 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: מרגו, בורדו, צרפת

זן: קברנה סוביניון, מרלו, פטי 
וורדו.

אלכוהול: 14%
מאפיינים: יין עוצמתי ואלגנטי, 
צעיר ומורכב, קטיפתי במרקמו 

ועשיר בטנינים.
ברקוד: 087752022566

שאטו פונטניל  

Chateau Fontenil

סגנון: יין אדום יבש
אזור: פרונסק, בורדו, צרפת

זן: בלנד אדום
אלכוהול: 14.5%

מאפיינים: יין עשיר וקטיפתי 
נעשה מכרמיו ובמומחיותו של  

מישל רולנד.
ברקוד: 087752022382

 

שבלייר דה לסקומב

 Chevalier De Lascombes

סגנון: יין אדום יבש
אזור: מרגו, בורדו, צרפת
זן: מרלו, קברנה סוביניון

אלכוהול: 14%
מאפיינים: יין בעל אופי 

פירותי, ישתבח היטב בשנים 
הקרובות, בעוד הפרי שומר על 

עסיסיותו.
ברקוד: 087752022597
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הרצוג סלקשן שטנוף אדום

Herzog Selection 
Chateneuf Rouge 

סגנון: יין אדום חצי יבש
אזור: בורדו, צרפת

זן: קברנה סוביניון, מרלו
אלכוהול: 13%

מאפיינים: בטעמי פירות יער, 
עם סיומת רכה, מתוקה וקלה.

ברקוד: 087752013229
M

שאטו לה ריגאן

Chateau Les Riganes

סגנון: יין אדום יבש
אזור: בורדו, צרפת

זן: קברנה סוביניון, מרלו.
אלכוהול: 13%

מאפיינים: יין בצבע רובי עם 
בוקה פירותי, גוף מלא וסיומת 

ארוכה.
ברקוד: 087752019863

M

הרצוג סלקשן שטנוף לבן

Herzog Selection 
Chateneuf 

סגנון: יין לבן חצי יבש
אזור: בורדו, צרפת

זן: סמיון, סוביניון, מוסקדל. 
אלכוהול: 11.5%

מאפיינים: יין קל עם בוקה 
פירותי רענן, פריך ונעים.
ברקוד: 087752003312

M

רויאל גרווד מרלו

Royale Gravade Merlot

סגנון: יין אדום יבש
אזור: פאי ד'אוק, צרפת

זן: מרלו
אלכוהול: 13.5%

מאפיינים: יין פירותי ועגול, 
בעל סיומת ארוכה.

ברקוד: 087752021095
M

קוניג גוורצטרמינר

 Koenig Gewurztraminer

סגנון: יין לבן חצי יבש
אזור: אלזס, צרפת

זן: גוורצטרמינר
אלכוהול: 13%

מאפיינים: אלגנטי בעל גוף 
מלא ארומה עשירה של פרחים, 

תבלינים ופירות טרופיים.
ברקוד: 087752019559

M

קוניג פינו גרי

Koenig Pinot Gris

סגנון: יין לבן חצי יבש

אזור: אלזס, צרפת

זן: פינו גרי

אלכוהול: 13%
מאפיינים: טעם שופע עגול 

ועשיר, מתאים עם בשרים ומנות 
מתובלות.

ברקוד: 087752019542
M

קוניג ריזלינג

 Koenig Riesling

סגנון: יין לבן יבש

אזור: אלזס, צרפת

זן: ריזלינג

אלכוהול: 12%
מאפיינים: יבש, מלא ארומה עם 
נגיעה פירותית. מתאים עם דגים 

ומאכלים מעודנים.
ברקוד: 087752019535

M

רויאל גרווד קברנה סוביניון

Royale Gravade 
Cabernet Sauvignon

סגנון: יין אדום יבש
אזור: פאי ד'אוק, צרפת

זן: קברנה סוביניון 
אלכוהול: 13.5%

מאפיינים: בניחוחות 
דומדמניות שחורות ופירות 
אדומים, בעל סיומת ארוכה.

ברקוד: 087752021088
M
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רמון קרדובה ריוחה גרנשה

Ramon Cardova Rioja 
Garnacha

סגנון: יין אדום יבש
אזור: ריוחה, ספרד

זן: גרנשה
אלכוהול: 14.5%

מאפיינים: בניחוח דובדבן 
ופירות יער. עם סיומת 

מתמשכת.
ברקוד: 087752015575

M

טיו פפה יבש במיוחד

Tio Pepe Extra Dry

סגנון: יין שרי קל מחוזק לבן 
אקסטרה יבש

אזור: חרז, ספרד
זן: פינו

אלכוהול: 15%
מאפיינים: ענבי הפלמינו פינו 

גדלים בכרמים בני למעלה 
מ20 שנה, כל הגפנים נבצרים 

ידנית. הטיו פפה התיישן 
מינימום 4 שנים בסולרה.
ברקוד: 087752008102

רמון קרדובה ריוחה

Ramon Cardova Rioja

סגנון: יין אדום יבש
אזור: ספרד

זן: טמפרנילו
אלכוהול: 14%

מאפיינים: ניחוחות של פירות 
יער כהים, עץ אלון ואגוז 

מוסקט וטעמי פירות ותבלין.
ברקוד: 087752007907

M

פורטו קורדוברו

Porto Cordovero

סגנון: יין פורט אדום מתוק מחוזק
אזור: עמק דורו, פורטוגל

זן: ענבי עמק דורו
אלכוהול: 20%

מאפיינים: יין פורט עשיר, מציג חומציות 
מאוזנת היטב וטעמי שזיף, דובדבן שחור, 

קרמל ווניל וסיומת עם נגיעות קינמון.
ברקוד: 087752010549 

גוז ביי סובניון בלאן

Goose Bay Sauvignon Blanc

סגנון: יין לבן יבש 
אזור: מרלבורו, ניו-זילנד

זן: סובניון בלאן
אלכוהול: 13%

מאפיינים: פריך, קל, תוסס, בטעמי דומדמניות, 
פירות טרופיים, ושזיפים ירוקים.

ברקוד: 087752010419
M

פלחאס דה לוס אנדס גראן מלבק

Flechas De Los Andes Gran Malbec

סגנון: יין אדום יבש 
אזור: מנדוזה, ארגנטינה

זן: מלבק
אלכוהול: 14.5%

מאפיינים: עשיר, מתובל, בטעמי פטל, שוקולד, 
ליקוריץ' כהה ושוקולד מריר.

ברקוד: 087752011881

צפונה וידאל אייס ויין

 Tzafona Vidal Ice wine

סגנון:יין לבן מתוק אייס ויין
איזור: קנדה, ניאגרה פנינסולה

זן: וידל
אלכוהול: 12%

מאפיינים: ניחוחות עזים של דבש, משמש 
ואפרסקים.

איזון מושלם של חמוציות ומרקם.
ברקוד: 087752019894
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קלו מסורה

Clos Mesorah

סגנון: יין אדום יבש
אזור: מונסנט, ספרד.

זן: קריניאן, סירה, גרנאש
אלכוהול: 15%

מאפיינים: לאחר בציר ידני 
וחשיפה מינימאלית לחמצן 

בתהליך הויניפיקציה יושן 
היין 16 חודשים. זהו יין עשיר 
ועוצמתי אך עם זאת אלגנטי, 

ובעל מרקם קטיפתי.
ברקוד: 8437005886377

EL26 אלוי

Elvi EL26

סגנון: יין אדום יבש
אזור: פריורט, ריוחה, ספרד.

זן: סמסו, גראנש, סירה.
אלכוהול: 15.5%

מאפיינים: יין הניחן בבוקה 
עשיר וניחוחות מתובלים 

של פירות שחורים. מאוזן 
ואלגנטי אך פירותי להפליא, 

עשיר ומלא ובסיומת מורכבת 
וממושכת.

ברקוד: 8437005886247

אלוי אין ויטה

Elvi In Vita

סגנון: יין לבן חצי יבש
אזור: אליה, ספרד.

זן: סוביניון בלאן, ופאנסה 
בלאנקה 

אלכוהול: 12.5%
מאפיינים: צבע זהוב קש. באף 
הדרים ופרי אקזוטי. גוף בינוני. 

ענבי הפאנסה בלאנקה תורמים 
נימות מינרליות ליין ומעבים את 
גופו, והסוביניון בלאן מגביר בו 

את הארומטיות. 
ברקוד: 8425278010018

אלוי הרנזה ריוחה סמי 
קריאנזה

Elvi Herenza Rioja Semi 
Crianza 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: ריוחה, ספרד.

זן: טמפרנילו
אלכוהול: 13.5%

מאפיינים: בניחוח עיקרי של 
ליקוריץ המושלם בנגיעה 

עדינה של עץ אלון, בפה - 
טעים ופירותי, ארוך ומתמשך. 

אלגנטי במיוחד.
ברקוד: 8425278300003

אלוי הרנזה ריוחה קריאנזה

Elvi Herenza Rioja 
Crianza 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: ריוחה, ספרד.

זן: טמפרנילו
אלכוהול: 14%

מאפיינים: ניחוחות 
אינטנסיביים של פרי בשל, 
אלון קרמי, תבלינים וקקאו. 
בפה הוא טעים, בשרני, עם 

טאנינים בשלים. 
ברקוד: 8425278300010

אלוי אדר

Elvi Adar

סגנון: יין אדום יבש
אזור: ריברה דל חוקר, ספרד.

זן: קברנה סוביניון, פטיט ורדו, 
סירה

אלכוהול: 14%
מאפיינים: בארומות דובדבן 
ופירות טריים, ליין חומציות 

טובה וטאנינים רכים.
ברקוד: 087752012680

אלוי וינה אנסינה טינטו

Elvi Vina Encina Tinto

סגנון: יין אדום יבש
אזור: לה מנצ’ה, ספרד

זן: טמפרנילו
אלכוהול: 13.5%

מאפיינים: יין בצבע אדום 
בוהק וצלול. האף פירותי 
אינטנסיבי. בפה רעננות 

ורמזים לפירות יער אדומים.
יין מאוזן וטאנינים רכים.

ברקוד: 8437005886599
M

אלוי וינה אנסינה לבן  

Elvi Vina Encina Blanco

סגנון: יין לבן יבש
אזור: לה מנצ’ה, ספרד

זן: מקבאו
אלכוהול: 11%

מאפיינים: צהוב חיוור עם 
פסים ירוקים, צלול ושקוף, 

רמזים לתפוחים, אפרסקים, 
אגסים, טריים ואור.

ברקוד: 8437005886605
 M

אלוי וינה אנסינה רוזה

Elvi Vina Encina Rosado

סגנון: יין רוזה יבש
אזור: לה מנצ’ה, ספרד

זן: טמפרנילו
אלכוהול: 13%

מאפיינים: אנין ואלגנטי עם 
נגיעת מתיקות. באף שפע פרי 

אדום ופרחים. גוף קל-בינוני.
ברקוד: 8437005886612

M
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עמק יזרעאל ארגמן - כרם נילי

Jezreel Argaman Kerem Nilli

סגנון: יין אדום יבש
אזור: השרון, ישראל

זן: ארגמן
אלכוהול: 13.2%

מאפיינים: יין רענן וארומטי, מורכב ומאוזן 
בטעמי פרי ותבלין עדינים, חמיצות רעננת 

וסיומת ארוכה ופרחונית. יושן בחביות עץ 18 
חודשים.

ברקוד: 7290015279635

עמק יזרעאל סירה - כרם קדש

Jezreel Syrah Kerem Kedesh

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הגליל, ישראל

זן: סירה
אלכוהול: 15%

מאפיינים: יין עשיר ומאוזן בעל עוצמות 
וטעמים מרוכזים של

פרי ופלפל שחור לצד טעמי עץ קלוי 
ומורכבות רבה. הסיומת ארוכה, מינרלית 

ורעננה. התיישן 22 חודשים בחביות עץ אלון 
צרפתיות.

ברקוד: 7290015279819

עמק יזרעאל קריניאן - כרם שפייה

Jezreel Carignan Kerem Shfeya

סגנון: יין אדום יבש
אזור: השרון, ישראל

זן: קריניאן
אלכוהול: 14,25%

מאפיינים: יין רענן וקל, עם ניחוחות תות שדה 
ותבלין, וסיומת ארוכה ונעימה. מענבי קריניאן 
מכרם וותיק בן 45 שנים הנטוע באדמת גיר. 
יושן בחביות עץ אלון צרפתיות 22 חודשים. 

ברקוד: 7290015279710

עמק יזרעאל אדומים

Jezreel Adumim

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הגליל, ישראל

זן: סירה, קריניאן, ארגמן.
אלכוהול: 14.8%

מאפיינים: יין עוצמתי ורענן. בגוון אדום עמוק. 
ניחן בעוצמה ונוכחות, נעים וקל לשתיה, עם 

ארומות בולטות של פירות שחורים ותבלינים, 
ורמיזה לעץ קלוי. היין בעל גוף בינוני וסיומת 

ארוכה.
ברקוד: 7290015279215

עמק יזרעאל אייקון

Jezreel Icon

סגנון: יין אדום יבש
אזור: גליל עליון והשרון, ישראל

זן: קריניאן, סירה
אלכוהול: 14%

מאפיינים: יקב עמק יזרעאל מביאים את 
תמצית היין הישראלי. כל חבית נטעמת 
פעמים רבות לאורך תהליך ההתיישנות 
ומקבלת ציון. החביות המצטיינות ביותר 

מרכיבות את היין. אייקון הוא טעימה של 
הבסט אוף דבסט של הבציר המסויים והתיישן 

בחביות עץ במשך שנתיים לפחות.
ברקוד: 087752023495



- 19 -

עמק יזרעאל אלפא

Jezreel Alfa

סגנון: יין אדום יבש
אזור: גליל, ישראל

זן: סירה, ארגמן, קברנה סוביניון
אלכוהול: 13.9%

מאפיינים: הזנים תססו והתיישנו בנפרד 
בחביות עץ צרפתי במשך 14 חודשים. היין 

מתאפיין בארומות פלפל שחור ולבן, מוסקט, 
ציפורן וקרמל. עשיר בטעמי פרי יער, קקאו, 

וקפה. בעל נוכחות, נעים וקל, עם סיומת 
ארוכה ומעט מחוספסת. 
ברקוד: 7290015279529

עמק יזרעאל פט-נט

Jezreel Pet-Nat

סגנון: יין לבן יבש מבעבע טבעי
אזור:  השרון, ישראל

זן: דבוקי, פרנץ’ קולומבארד
אלכוהול: 11.5%

מאפיינים: יין מבעבע רענן ופריך שכשמו 
 Pet או בשם הקיצור PetillantNatural

Nat - הינו יין מבעבע בשיטה טבעית. 
בשונה משמפניות בהן יין לבן יבש מקבל 
תוספת שמרי יין וסוכר המייצרים תסיסה 

שניה בבקבוק, בפט נט הביעבוע נובע ישירות 
מתסיסת היין הראשונה הטבעית. בתחתית 

הבקבוק משקעי יין.
ברקוד: 7290015279918

עמק יזרעאל ויונייה

Jezreel Viognier

סגנון: יין לבן יבש
אזור: גליל עליון

זן: ויונייה
אלכוהול: 12.5%

מאפיינים: יין לבן ים תיכוני ארומטי ומענג. 
עשוי  100% ענבי וויונייה שנבצרו ידנית 

ונסחטו בעדינות. התיישנות של היין בחביות 
עץ אלון במשך 10 חודשים מעניקה לו 

מורכבות, עומק והמשך התפתחות מרתקת.
ברקוד: 7290015279932

עמק יזרעאל נהלל

Jezreel Nahalal

סגנון: יין אדום יבש
אזור: השרון, ישראל

זן: גרנאש, סירה, קריניאן
אלכוהול: 13.6%

מאפיינים: הזנים תססו והתיישנו בנפרד 
בחביות עץ צרפתי במשך 14 חודשים. היין 

מתאפיין בארומות פירות יער ותות שדה. 
טאנינים רכים, גוף בינוני, טעם עשיר, חמיצות 
מרעננת וסיומת ארוכה. בעל נוכחות אך נעים 

ללגימה.
ברקוד: 7290015279536

עמק יזרעאל לבנים

Jezreel  Levanim

סגנון: יין לבן יבש
אזור: השרון, ישראל

זן: גוורצטרמינר, סוביניון בלאן, פרנץ’, 
קולומבארד.

אלכוהול: 11.75%
מאפיינים: יין לבן קל וחד בעל חמיצות 

מרעננת וניחוחות של פרי הדר, ליצ’י, עשב 
ירוק ופריחה.

 ברקוד: 7290015279413

עמק יזרעאל רוזה

Jezreel Rose

סגנון: יין רוזה יבש
אזור: הגליל, ישראל

זן: סירה, קריניאן, ארגמן, סוביניון בלאן.
אלכוהול: 13.3%

מאפיינים: יין רוזה ארומתי ופירותי. כניסה 
חלקה, חמיצות עדינה ובלתי תוקפנית וסיומת 

ארוכה ונעימה.
ברקוד: 7290015279314
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פסגות פיק

Psagot Peak

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הרי ירושלים, ישראל

זן: סירה, פטיט סירה, מורברדרה
אלכוהול: 14%

מאפיינים: יין בעל מבנה ארומטי עשיר ודחוס, 
מרקם קטיפתי וחומציות תומכת. ליין טעמים 

דחוסים של פרי אדום ושחור, פולי קפה, 
בשר מעושן, מינרליות, אגוזי לוז ומעט פירות 

אדומים מיובשים. יושן 12 חודשים ובתנאי 
יישון נאותים צפוי להשתבח על ציר הזמן.

ברקוד: 7290014719910

פסגות אדום

Psagot Edom

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הרי יהודה, ישראל

זן: בלנד מקברנה סוביניון, קברנה פרנק, מרלו, 
ופטיט וורדו.

אלכוהול: 14%
מאפיינים:גוף מלא ועשיר עם תיבול עדין 

וניחוחות וניל המשתלבים עם טעמי פירות יער 
וצימוקים.

ברקוד: 7290014719927

קיים גם בבקבוקים-

375 מ"ל, 1.5 ליטר, 3 ליטר, 5 ליטר

פסגות מרלו

Psagot Merlot 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הרי יהודה, ישראל

זן: מרלו
אלכוהול: 14.8%

מאפיינים: מרקם קטיפתי וטעמי פירות 
סגולים - אדומים. וסיומת עדינה ומתובלת 

הנשארת בפה.
ברקוד: 7290014719897

פסגות קברנה פרנק

Psagot Cabernet Franc 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הרי יהודה, ישראל

זן: קברנה פרנק
אלכוהול: 14.6%

מאפיינים: מתאפיין ברמיזות פלפל בתיבול 
עדין, ובארומות ירוקות ובוסריות האופיניות 

לזן זה.
ברקוד: 7290014719804

פסגות קברנה סוביניון כרם יחידני

Psagot Cabernet Sauvignon Single 
Vineyard

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הרי יהודה, ישראל

זן: קברנה סוביניון
אלכוהול: 14%

מאפיינים: ארומות וטעמים של פירות יער 
בשלים שהתפתחו במשך היישון. סיומת 

ארוכה ומתמשכת.
ברקוד: 087752012895

קיים גם בבקבוק 3 ליטר

פסגות קברנה סוביניון 

Psagot Cabernet Sauvignon 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הרי יהודה, ישראל

זן: קברנה סוביניון
אלכוהול: 14%

מאפיינים: טעמי פירות יער, שזיפים, דובדבנים 
ופטל הנותרים בפה.

ברקוד: 7290014719828
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פסגות 7 אדום

Psagot 7 Red 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הרי יהודה, ישראל
זן: בלנד מזנים אדומים

אלכוהול: 14%
מאפיינים: בלנד יחודי מזנים אדומים 

שהותססו בנפרד ואוחדו לבלנד. ליין מבנה 
דחוס ותחושת פרי איכות ועומק טעמים 

וארומות.
ברקוד: 7290014719941

פסגות סיני

Psagot Sinai

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הרי ירושלים, ישראל
זן: קברנה סוביניון, שיראז

אלכוהול: 14.5%
מאפיינים: ליין מבנה מהודק וטעמי קסיס, 

פירות יער אדומים ושחורים, רצפת יער, בשר 
מעושן וקפה. היין טעים, עשיר ומתאפיין 

במרקם קטיפתי, טאנינים בשלים וסיומת 
רחבה.

ברקוד: 7290014719811

פסגות ויונייה

Psagot Viognier

סגנון: יין לבן יבש
אזור: מטע, הרי ירושלים, ישראל

זן: ויונייה
אלכוהול: 14%

מאפיינים: יין ארומטי עשיר 
ומלא, בעל רמות אלכוהול 

מאוזנות. בציר הענבים חולק 
ל2 חלקים. כשהראשון נסחט 

באשכולות שלמים והשני נמעך 
והושרה על קליפותיו בטרם 

נסחט.
ברקוד: 7290014719842

פסגות רוזה

Psagot Rose

סגנון: יין רוזה יבש
אזור: יצהר, ישראל

זן: מרלו, ק. סוביניון, ק. פרנק, 
סנג'ובזה, סירה, פטי וורדו

אלכוהול: 13%
מאפיינים: יין רוזה מכרם 
יחידני, הענבים הושרו על 
הקליפות ונסחטו, הותססו 
עם מגוון שמרים והתוצאה 

יין רענן עם גוף בינוני, מבנה 
חומצי תומך, עשיר ומהודק, 

אינטנסיבי בטעמיו.
ברקוד: 7290014719873

פסגות שרדונה

Psagot Chardonnay 

סגנון: יין לבן יבש
אזור: הרי יהודה, ישראל

זן: שרדונה
אלכוהול: 13.8%

מאפיינים: ארומות מרעננות 
במיוחד. עשיר בטעמי אגס, 
תפוח ירוק ופירות טרופיים. 

באיזון עדין.
ברקוד: 7290014719866

פסגות פרת

Psagot Prat

סגנון: יין אדום מתוק בסגנון פורט
אזור: הרי יהודה, ישראל

זן: בלנד אדום
אלכוהול: 17.5%

מאפיינים: יין בסגנון פורט המורכב משילוב 
ייחודי של זני ענבים איכותיים. יושן בחביות 

עץ אלון  המוצבות בשמש הים תיכונית. 
מתאפיין במתיקות עשירה וקטיפתיות מעודנת 
הבאים לידי ביטוי בטעמי שוקולד, קפה, פירות 

ותבלינים. 
ברקוד: 7290010848164

פסגות מלבק

Psagot Malbec

סגנון: יין אדום יבש
אזור: הרי שומרון, ישראל

זן: מלבק
אלכוהול: 14%

מאפיינים: לרגל 70 שנה למדינת ישראל, 
יקב פסגות מוציא מהדורה מיוחדת של יין 

מלבק זני בגוון אדום סגול, גוף בינוני, ארומות 
וטעמים של פירות יער אדומים וסגולים, 
תבלינים אקזוטיים וסיומת המזמינה עוד 

לגימה. יושן בחביות עץ אלון 4 חודשים
ברקוד: 7290014719750
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שילה פסיפס אקסקלוסיב 
אדישן

Shiloh Mosaic Exclusive 
Edition

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: סירה, קברנה סוביניון, 
קברנה פרנק

אלכוהול: 13%
מאפיינים: יין אלגנטי, מאוזן 

ורך. התיישן 20 חודשים. 
ישתבח היטב בשנים הקרובות. 

לא מסונן.
ברקוד: 087752020746

שילה פסיפס

Shiloh Mosaic

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: מרלו, קברנה פרנק, פטי 
ורדו, קברנה סוביניון

אלכוהול: 14.6%
מאפיינים: יין הדגל של היקב. 

אלגנטי, עוצמתי, עשיר 
ומורכב. התיישן 18 חודשים 

בחביות עץ אלון. ישתבח היטב 
בשנים הקרובות. לא מסונן.

ברקוד: 087752012109

שילה סוד רזרב קברנה סוביניון 

Shiloh Secret Reserve Cabernet 
Sauvignon 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל
זן: קברנה סוביניון

אלכוהול: 15%
מאפיינים: יין עוצמתי בעל גוף מלא וסיומת 

ארוכה. התיישן 18 חודשים. ישתבח היטב 
בשנים הקרובות. לא מסונן.

ברקוד: 087752012093

שילה סוד רזרב מרלו 

Shiloh Secret Reserve Merlot

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: מרלו
אלכוהול: 15.5%

מאפיינים: צבע אדום שחור עמוק. שילוב של 
בשומות אדמתיות עם פרי בשל מאוד. בוקה 

עשיר של טבק וקפה. טעמי פרי עוצמתיים. יין 
מורכב בעל טעם מסיים ארוך. היין השתבח 

בחביות עץ אלון צרפתיות במשך 18 חודשים. 
ישתבח היטב בשנים הקרובות. לא מסונן.

ברקוד: 087752013687

שילה סוד רזרב שיראז

 Shiloh Secret Reserve Shiraz

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה והגליל, ישראל

זן: שיראז
אלכוהול: 14.5%

מאפיינים: צבע סגול-שחור ועמוק. בשומות 
עוצמתיות של שזיפים ופירות יער ובוקה עשיר 

של טבק ומנטה. יין דומיננטי עם גוף וסיומת 
ארוכה. גוף כבד ומרוכז. התיישן בחביות 

עץ אלון צרפתיות ואמריקאיות 18 חודשים. 
ישתבח היטב בשנים הקרובות. לא מסונן. 

ברקוד: 087752013670

שילה סוד רזרב מלבק 

Shiloh Secret Reserve Malbec

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: מלבק
אלכוהול: 14%

מאפיינים: צבע סגול כהה ועמוק, בארומות 
פירותיות ומתובלות וטעמי פירות אינטנסיביים. 

מאוזן היטב. התיישן 16 חודשים בחביות עץ 
אלון צרפתיות. ישתבח היטב בשנים הקרובות. 

לא מסונן.
ברקוד: 087752023907

שילה מארז שלישיית גבורים 
קברנה סוביניון כרם יחידני

Shiloh Heroes Edition 
Triple Pack Cabernet 

Sauvignon Single 
Vineyard 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל
זן: קברנה סוביניון

אלכוהול: 15%
מאפיינים: שלישיית יינות 

מכרמים יחידניים שונים התיישנו 
20 חודשים בחביות עץ אלון, 

ישתבחו היטב בשנים הקרובות. 
לא מסוננים.

ברקוד: 087752020777
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שילה רוזה

Shiloh Rose

סגנון: יין רוזה יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: ברברה, קברנה פרנק
אלכוהול: 12.5%

מאפיינים: יין רוזה מרענן, 
פירותי וקטיפתי עם נגיעות 
נהדרות של פירות אדומים 

וטרופיים.
ברקוד: 087752012123

שילה שרדונה

Shiloh Chardonnay

סגנון: יין לבן יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: שרדונה
אלכוהול: 13%

מאפיינים: היין תסס והתיישן 
בחביות עץ אלון צרפתיות 
במשך 10 חודשים. ליין גוון 
צהוב מבריק, ארומת פירות 

טרופיים ובוקה עדין של אלון 
קלוי. טעמי אגס ואפרסק. גוף 

בינוני.
ברקוד: 087752012116

שילה לג’נד פידלר 

 Shiloh Legend Fiddler

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: שיראז, פטי סירה, פטי ורדו, מרלו
אלכוהול: 15%

מאפיינים: יין פירותי, עוצמתי ועשיר. בעל 
ארומות עוצמתיות של שזיפים ופירות יער. 

ובוקה של שוקולד מריר וטעמי פרי. התיישן 
13 חודשים. לא מסונן. ישתבח היטב בשנים 

הקרובות.
ברקוד: 087752014462

שילה לג’נד חוני

 Shiloh Legend Honi

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: קברנה סוביניון, מלבק, קברנה פרנק.
אלכוהול: 15%

מאפיינים: יין אלגנטי, עשיר ומורכב. התיישן 
15 חודשים. ישתבח היטב בשנים הקרובות.

לא מסונן.
ברקוד: 087752016282

שילה מור

Shiloh Mor 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: קברנה סוביניון, מרלו, 
ברברה

אלכוהול: 15%
מאפיינים: יין פירותי ועשיר. 
התיישן 14 חודשים בחביות 

עץ אלון. ישתבח היטב בשנים 
הקרובות. לא מסונן.

ברקוד: 087752012949

שילה שור קברנה סוביניון

Shiloh Shor Cabernet 
Sauvignon 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל
זן: קברנה סוביניון

אלכוהול: 14.5%
מאפיינים: יין פירותי, עשבוני 

ועשיר. התיישן 16 חודשים 
בחביות עץ אלון. ישתבח היטב 

בשנים הקרובות. לא מסונן.
ברקוד: 087752011805

שילה שור ברברה

Shiloh Shor Barbera 

סגנון: יין אדום יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: ברברה
אלכוהול: 15.5%

מאפיינים: יין פירותי ופרחוני. 
התיישן 16 חודשים בחביות 

עץ אלון. ישתבח היטב בשנים 
הקרובות. לא מסונן.

ברקוד: 087752012932

שילה סוביניון בלאן

Shiloh Sauvignon Blanc

סגנון: יין לבן יבש
אזור: שילה, ישראל

זן: סוביניון בלאן
אלכוהול: 13%

מאפיינים: קריספי, חלק 
וארומטי.

ברקוד: 087752022078
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בונדוקס וויסקי אמריקאי 11 שנים

Boondocks American Whiskey 11 
Years

וויסקי אמריקאי העשוי מתירס, שיפון 
ולתת שעורה אשר יושן 11 שנים בחביות 

עץ אלון אמריקאי בקנטקי. צבעו בהיר אך 
עשיר, מורכב, פירותי ובארומות תבלינים 

אקזוטיים, בעל מאפיינים ארומטיים. 
תחושת פה קרמית וחמאתית וסיומת 

ארוכה ונעימה.
אלכוהול: 47.5% 

ברקוד: 087752019566

בונדוקס מארז מתנה צמד בקבוקים

Boondocks 2 Bottle Gift Pack

מארז צמד בקבוקים 375 מ”ל כל אחד.
בונדוקס וויסקי בורבון 8 שנים

אלכוהול: 45% 
בונדוקס וויסקי אמריקאי  11 שנים

אלכוהול: 47.5% 

בונדוקס וויסקי אמריקאי  11 שנים 
 Cask Strength

Boondocks Cask Strength 
American Whiskey 11 Years

וויסקי אמריקאי העשוי מתירס, שיפון ולתת 
שעורה אשר יושן 11 שנים בחביות עץ 

אלון אמריקאי בקנטאקי ובוקבק בחוזק 
חבית )Cask Strength( ללא דילול במים. 

לוויסקי ניחוחות ייחודיים של קרמל עשיר 
ווניל, חיך אגרסיבי, נעים ומתובל. האלון 

מותיר סיומת מתמשכת.
אלכוהול: 63.5% 

ברקוד: 087752022894 

בונדוקס וויסקי בורבון 8 שנים

Boondocks Bourbon Whiskey 8 
Years

בונדוקס וויסקי בורבון מורכב מאלכוהול 
תירס, שיפון ולתת שעורה. התיישן בחביות 

עץ אלון מושחמות חדשות. )בשונה מוויסקי 
אמריקאי שאינו בורבון המתיישן בחביות 

משומשות( לאחר 8 שנות יישון בכדי 
להשביח את טעמו הוויסקי מוכנס לחביות 

פורט משומשות למשך 2-3 חודשים נוספים. 
והתוצאה היא מגוון טעמי בורבון נפלאים 

כמו וניל, קרמל וטופי מעורבבים בפירותיות 
ובמורכבות של יין פורט. הוויסקי מאוזן היטב 

ובעל סיומת ארוכה נעימה.
אלכוהול: 45% 

ברקוד: 087752019931
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סברה ליקר בטעם שוקולד תפוז

Sabra Chocolate Orange Liqueur

שילוב יחודי בין מתיקות השוקולד ומרירותה 
הרעננה של קליפת התפוז. הליקר מופק 

מפולי קקאו משובחים, קלויים וטחונים שהושרו 
באלכוהול. תוספת שמנים ארומטיים טבעיים 
מעניקים לליקר את ארומת ההדרים היחודית 

שלו.במרקם קטיפתי המלטף את החיך ומשובב 
את החושים.

מתאים כמשקה קינוח לאחר הארוחה, צונן 
או בתוספת קרח. להעשרת תבשילים לבישול, 

כבסיס לקוקטיילים ולזילוף על גלידה. 
ציונים וזכיה במדליות: זוכה מדליית זהב בתחרות 

ה-Iwsc בלונדון.
אלכוהול: 30% 

ברקוד: 7290101581987

סברה ליקר קפה

Sabra Coffee Liqueur

ליקר המופק מפולי קפה משובחים, שעברו 
תהליכי קלייה וטחינה והושרו באלכוהול. צבע 
מהגוני עשיר וארומת קפה שובת חושים, עם 

נגיעת וניל מתקתקה, מתמזגים למרקם קטיפתי 
חלק ולחגיגת טעמים מפנקת. מתאים כמשקה 

קינוח לאחר הארוחה, צונן או בתוספת קרח. 
כתוספת לקפה קר, קולה, ולקוקטייל “בלאק 

ראשן”. יעשיר כל קינוח שוקולד.
ציונים וזכיה במדליות: זוכה מדליית כסף בתחרות 

ה-IWSC בלונדון.
אלכוהול: 30% 

ברקוד: 7290101581970

ליקר שוקולד ביצ'רין

Bicerin Di Gianduiotto

ליקר קרמי איטלקי מרכיבים 
מובחרים. ללא קפה ובתוספת 

אגוזים בטעם שוקולד 
"Gianduiotto" המפורסם.

בעל גוף מלא ועשיר. 
אלכוהול: 15%

פרווה
ברקוד: 8003750001725 

700 מ"ל

ליקר שוקולד לבן ביצ'רין

 Bicerin White 

שילוב מושלם של חדשנות 
עם מסורת, מומס באלכוהול. 

הליקר היחיד המיוצר עם תמצית 
קקאו טבעי בכמות של 40 גר' 
לליטר, ללא גלוטן וחלב, בעל 

תכולת אלכוהול נמוכה עד בלתי 
מורגשת.

אלכוהול: 15%
פרווה

ברקוד: 8003750126046 
700 מ"ל

וינסנזי לימונצ'לו די טורינו

Vincenzi Limoncello Di 
Torino

ליקר איטלקי מסורתי המופק 
מלימוני סיציליה ועשוי 

מרכיבים טבעיים. 
מומלץ לשתותו צונן לאחר 

ארוחת הערב.
אלכוהול: 30%

ברקוד: 8003750393370
375 מ"ל

צוואק סליבוביץ 

Zwack Slivovitz

ברנדי שזיפים הונגרי מקורי 
המתהדר בטעם מודגש ובגוף 

מלא בניחוח שזיפים קל 
המלווה ברמזי דובדבנים. 

אלכוהול: 40% 
ברקוד: 085662001336 

750 מ"ל

שמרלינג ליקר שוקולד 

Schmerling's Chocolate 
Liqueur

ליקר העשוי משוקולד שוויצרי 
איכותי מוספג באלכוהול 
ומיושן בחביות עץ אלון 
לתקופה של 60 יום, אז 

מעורבים הרכיבים עם קקאו 
וסוכר טהורים ועוברים תהליך 
זיקוק להספגת הטעמים. וכך 

נוצר ליקר שמרלינג'ס בעל 
גוף מלא ועשיר. 
אלכוהול: 16.9%

ברקוד: 087752017227
750 מ"ל 

שמרלינג ליקר קפה

Schmerling's Coffee 
Liqueur

פולי קפה קולומביאנים 
ריחניים ואיכותיים נבחרים 

בקפידה כשמחציתם נקלית, 
ומחציתם מושרת באלכוהול 

לתקופה של 13 ימים. בהשריה 
נקלטים הטעם ומרקם 

הנכונים. אז מערבים בעדינות 
קרמל נוצר ליקר יחודי בטעמו 

החזק והעשיר.
אלכוהול: 23%

ברקוד: 087752017234
750 מ"ל
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וורמולן אדבוקט ליקר ביצים

 Vermeulen Advocaat 

ליקר הולנדי מסורתי בעל מרקם קטיפתי 
חלק, בטעם המזכיר מילוי קרם-שניט. 

טעים בפני עצמו, או כמשקה קינוח, וכבסיס 
אידיאלי להכנת קוקטיילים.

אלכוהול: 17% 
ברקוד: 087752018279

750 מ"ל

וולדרס ליקר בנופי

 Walders Banoffee Liqueur

ליקר קרמי, קטיפתי וחלק. תערובת יחודית 
של רום איכותי, טעמי בננה וטופי, ובסיס 

יחודי. ניתן להגיש בפני עצמו, או עם קרח, 
או בתוספת מיץ פירות. המרקם הקרמי של 

הרום והבנופי הופך אותו לבסיס מושלם 
עבור קוקטיילים ומשקאות ארוכים.

אלכוהול: 17% 
ברקוד: 087752018620

750 מ"ל

הרמן ג'נסן ליקר שוקולד מנטה

Herman Jansen Chocolate Mint 
Liqueur

ליקר זך ומאוזן בגוון פלטינה, בניחוחות 
שוקולד ומנטה, מרקם חלק ומשיי, בעל גוף 
מלא, וסיומת ארוכה ואלגנטית של שוקולד 

לבן ומנטה. 
אלכוהול: 25%

ברקוד: 085662002289 
750 מ"ל

הרמן ג'נסן ליקר משמש

Herman Jansen Apricot Liqueur

ליקר בטעם משמש המיוצר בהולנד 
באיכות וטעם מובחרים, בקפדנות ולפי 

מסורת וסטנדרטים איכותיים, הנותנים לנו 
תוצר מובחר בטעם ובאיכות.

אלכוהול: 24% 
ברקוד: 085662002326

750 מ"ל

וולדרס ליקר סקוטש וקפה

Walders Scotch & Coffee Liqueur

בלנד יחודי מקפה אמיתי ווויסקי סקוטי 
משובח, ליקר עשיר, חלק וקרמי. 

אלכוהול: 17%.
ברקוד: 087752017173

750 מ"ל

וולדרס ליקר וודקה ווניל

Walders Vodka & Vanilla Liqueur

ליקר קרמי, חלק, קטיפתי ועשיר הספוג 
בוודקה ובוניל באיכות מעולה, מעורב 

בבסיס טבעי שאינו חלבי.
אלכוהול: 17% 

ברקוד: 085662002852
750 מ"ל




