
 תפריט יין 
 מבחר יינות משתנה נפתח לכוסות וקארפים 

שנות הבציר עשויות להשתנות בהתאם לזמינות 

 היין אצל היקבים

 רוזה 
 רוזה   2018 מטר 

 גראנש  100%

165    

 רוזה   2018 ננה 

190 

 לבנים 
 ניון בלאן י שרדונה, סוב  2017 נטע 

160 

מיה  

 לוצ'ה 

 בלאנק   2018

255 

 בלאן   פלם   2018 פלם 

180   

 פלם קמליה   2018 

240 

 ג'נדאלי   2017 גבעות 

 חבית יחידנית

190 

 יבש גוורצטרמינר    2017 

160 

 גופנה שרדונה קברנה רזרב   2017 

  שרדונה, 75%

 קברנה סוביניון 25%

180 

 שורש לבן  צרעה 

 סוביניון בלאן 100%

2018   |295 

2017   |335 

2016   |395 

 שרדונה   וולקני   2017 הר אודם 

180   

 קסטל   C קסטל 

2018   |290 

2009   |590 

יעקב  

 אוריה 

 ופל א אור מ   2017

230   

 הצייד השקט   2017 ר 

270   

 עזר כנגדו   2018 

205 

בת  

 שלמה 

 סוביניון בלאן   2018

180 

 שנין בלאן   2018 ננה 

180 

 שרדונה   2018 

210 

 2018לייכטר   להט 

240 

 מבעבעים 

רמת  

 הגולן 

 ירדן בלאן דה בלאן 

2011    |270 

2008  | 395 

2007  |700 

 קצרין בלאן דה בלאן  

2007   |790 

 רוזה ברוט  

 פינו נואר 30%שרדונה ,  70%

2013   |265 

2012   |320 

2010   |495 

2008   |700 

 לורן פרייה, ברוט   .N.V  שמפניה  

890                                                                             

  N.V.  קווה ברוט     לורן פרייה, רוזה                                                       

1100  



 אדומים 
 יער יתיר  יתיר 

2016   |450 

2015   |450 

2014   |650 

2013   |800  

2012   |950  

2011  |1150  

2006   |1400  

2005   |1450  

 יער אודם   2018 הר אודם 

180    

 קברנה פרנק  

2016   |270 

2012   |480 

 כרם יחידני   1060  |  2013 

610 

 אלפסי  

2012   |540 

2011  |710 

 Special Editionאלפסי    2011 

820 

 סירה   2016 

240 

מיה  

 לוצ'ה 

2017  CSM 

255 

 סירה   2017 

285 

 רוסו   2009 

375 

 אוניקס   2017 גרוס 

230    

   אוניקס שחור 

2017   |260    

2014   |395 

 ג'נסיס  

2012   |650 

 דור    2013 נטופה 

590 

 פטיט קסטל  קסטל 

2017  |240 

2007  |700 

2004  |830 

2002   |720 

 גרנד וין   

2017  |410 

2016   |700 

2015   |490   

2014  |600 

2013   |950 

2011  |750 

2010   |920 

2009   |980 

 מ"ל 375 550|   2003

2002   |1150   

 קלאסיקו   2017 פלם 

170 

 רזרב   קברנה סובניון 

2017  |270 

2014  |530 

 נובל  

2014  |800 

2013   |890 

2012   |950 

2011  |1100 

בת  

 שלמה 

 בטי קווה 

2016   |295 

2014  |420 

2013  | 420 

2012   |490 

 רגבים   2017 

205 

 חבית יחידניתדילמת הייננים  

 ניוןיקברנה סוב 100%

2014  |385 

2013   |485 

 חבית יינן   2014 

                חבית יחידנית, מהדורה מוגבלת     

685    



 קומולוס    2017 מטר 

170 

 CB 

2016   |465 

2015   |580 

2014  |750 

2013   |900 

 סירה, פטיט ורדו,    2016 נטע 

 פטיט סירה 

160 

 GSM  2016 להט 

260 

 נווה   2017 גבעות 

160 

 מחול הכרמים   2017 

180 

 מצדה   2017 

360 

 מצדה פינו נואר   2012 

1200 

 צרעה 

 

 הרי יהודה    2017

קברנה סוביניון, מרלו, שיראז                                                        

190    

 שורש אדום    2017 

 קברנה סוביניון, סירה, מרלו                                                       

260    

 מיסטי הילס   

 קברנה סוביניון, סירה

2017  |525 

2016   |650 

2015   |690 

2014  |900 

2013   |1290 

2012   |1450 

יעקב  

 אוריה 

 עין הסערה  2016

GSM 

255 

 2011חלום באספמיא   

390 

 

 מגנום  
קסטל  

 מגנום 

 גרנד וין 

2011  |1900 

2010   |2100 

2008   |2250 

2007  |2500  

2006   |2600 
 

קסטל  

דאבל  

 מגנום 

 גרנד וין   2003

3450 

  יתיר 

 מגנום 

 יער יתיר   2008

 3000                         

צרעה  

 מגנום 

שורש אדום                                                             

2010   |1250 

2009   |1450 

הרי גליל  

 מגנום 

 יראון   2005

1400   

 פלם 

 מגנום 

 קברנה סובניון רזרב   2013

710 

 נובל    2014 

1600 

 כרמל 

 מגנום 

 דישן לימיטד א 

2012   |950 

2010   |1050 

2009   |1150 

 

רמת  

הגולן  

 מגנום 

 קברנה סובניון ירדן  

2014   |1900 
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 רמת 

 הגולן 

 

 ירדן קברנה סובניון 

2016   |240 

2014   |360   

2012   |390   

2010   |490 

2009   |590 

2005   |890 

2003   |1800   

 מרלו   ירדן 

2016   |205 

2012   |340   

2010   |420 

2008   |500 

2007  |600 

2002   |800 

 קברנה סובניון   ירדן כרם יונתן 

2013   |950 

2007  |1850 

 מרלו כרם יונתן  ירדן   

2015   |390 

2013   |700 

 קצרין ירדן   

2014   |900 

2013   |1100   

2012   |1300   

2011  |1450 

2008   |1900   

2007  |1200  

2003   |2900   

2000   |2100 

 קברנה סובניון   כרם אלרום ירדן   

2014  |620   

2011   |820  

2009   |1050 

2008   |1200 

 מרלו אורגני   רדן כרם אודם י 

2014  |360 

2011  |490 

2010   |650 

2006   |950 

 

 רמת 

 הגולן 

 כרם בראון    ירדן

2014   | 540 

2013   |700 

 ירדן כרם יונתן סירה  

2007  |1650 

 בראון סירה כרם  ירדן   

2014  |420  

2013   |490 

 קברנה סובניון   כרם בראוןירדן   

2015   |540 

2014   | 650 

2013   |800 

 רום  

2014   | 900 

2013  | 1200 

2012   |1100 

2007  |1850 

2006   |2400 

 יראון   2016   הרי גליל 

 210 

 כרם יפתח   

מרלו ,פטי וורדו                                                                        

2014  |315 

2013   |385 

 מבחר יינות משתנה נפתח לכוסות וקארפים 

שנות הבציר עשויות להשתנות בהתאם 

 לזמינות היין אצל היקבים

 


