
יינות • 2022                                                                                             
רוזה

רוזה 500 מ"ל • פלטר                                       119
רוזה • חרוצים                                       142
רוזה • קלו דה גת                                   195

אליקסיר • ויניירון סט. טרופה                                  175/46  
פלור דה מוגה רוזדו • מוגה                        270

כתום & מגע על הקליפות
וין אורנג' • לה ז'אמל                                    169 
טארונז'ה • דומיין לאפאז'                                       210

אלפא אומגה • יעקב אוריה                                      265 
קווה בבה • גוגו                                    275

לבנים מהעולם
 סובייניון בלאן 375 מ"ל  •וילה מריה                          85
 גוורצטרמינר 375 מ"ל • פפאפנהיים                           89

 קוט דה רון בלאן • וידאל פלורי                                165  
                  225 קווירון                  איב   •  ויונייה 
 189 ווברה • מארק ברדיף        
165 אליגוטה • לה שאבליזיין        
שאבלי • דומיין רולאן לאואנטורה         225/56
שאבלי פרמייה קרו • דומיין דה מאלאנד         295
229 ל'הוריזון          דה  •דומיין  א'ספרי  לה 
 סומור לבן • לאנגלואה שאטו                 155
פואי פומה יאנג ויין • הנרי בורג'ואה     219

סוביניון בלאן • דומיין דה פוראז'                189/48  
285  סנסר • דומיין וושרון     

פטיט ארווין • אוטין                                   229     
 בראמיטו שרדונה • קסטלו דלה סאלה                                 195                                                                          
 גרונר ולטלינר צייסן • פפאפל                 186/47  
טוראנטס • סוזאנה באלבו                                208 
ריזילנג • מרקוס מוליטור                          175  
דידו לבן • ונוס לה אוניברסל                      209 

   
לבנים ישראל

158 לה וי • קסטל        
  169 סמיון • וורטמן  
195 פלם             • שרדונה   - בלאן  סוביניון 
                                                                               285 קמיליה • פלם   
הרי יהודה לבן • צרעה                         210
  195 פירסט פייג'• ספרה         
רוסאן "טל קאסר" • נטופה                                   195  
175  מראווי • רקנאטי   
ריזלינג •מרגלית                             229 
אופטימה  •מרגלית                            245                          
גראז' דה פאפא •לוינסון                        236    
לבן • להט                                   229
290 שרדונה • קלו דה גת   

  198/52 שרדונה • פינטו  
310 שורש לבן • צרעה   
320 גשם לבן • שאטו גולן    

מבעבע
 פרוסקו • מסקיו די קבליירי                   138/38 
קרמאן דה לואר • לנגלואה שאטו                  155 
סומור רוזה • שאטו דה מונגרה                     158 
ברוט רזרב NV • טאיטינג'ה                            290 
 ברוט NV • רוינאר                                  350  
 ברוט NV • דובל לרואה                                320
בלאן דה נואר • אלכסנדר בונה                           380/68

אדומים מהעולם
וילה אנטינורי 375 מ"ל • אנטינורי                          110
פינו נואר • לה טר סקרט                      169/44  
פינו נואר • דומיין דה קלובלון                     175  
 בורגון • ג'ורג' נואלה                               265 
שאטונף דו פאפ • דומיין דה סוליטוד                           385         
ברברה ד'אלבה • פרונוטו                          165 
ברולו בוסיה 15' • ג'יאקוזה ליאונה             225/58 
קיאנטי קלאסיקו רזרבה • אנטינורי                     210 
פאלאצו דלה טורה • אלגריני                210
 255 אוטין                       • נואר  פינו 
 אמרונה דלה ולאפוצ'יאלה • ברטאני                            335 
 ברברסקו •קסטלו די ורדונו                               365 
קראשטו סופריור •קינטה דה קראשטו                              175                                                                                    
קמינס דל פריורט • אלוורו פלסיוס                     195 
ריוחה רזרבה • ויניה ריאל                     189/52  
ריוחה רזרבה • מארקס דה מורייטה                     225 
מלבק מנדוזה • אשאוול פרר                              236

אדומים ישראל
 טריו 500 מ"ל • פלטר                                        119
אדום • חרוצים                                    138/38
אדום • כרם שבו                                    185
אדום • להט                                         229
ביתוני • רקנאטי                                    179

ברברה • פלטר                                      210  
 מג'יסטיק קריניאן • דלתון                                   195
קריניאן "כרם שוני"  • עביה                                   320  
 פטיט סירה • רקנאטי                                189
פטיט קסטל • קסטל                                        229/58

הראל קברנה סוביניון • קלו דה גת                210 
 הראל סירה • קלו דה גת                            210

"As Is"  סירה • עביה                                  245 
רזרב קברנה • פלם                                 268 
275 שורש • צרעה   
גרנד וין • קסטל                                     380 
קברנה סוביניון 14' • מרגלית                             345 
קברנה סוביניון 12' • מרגלית                              440     
 עמק איילון • קלו דה גת                                 295  
 אליעד • שאטו גולן                                360


