
קוקטיילים
58

Made Man
בומביי ספייר, סן ג'רמן, היביסקוס, מלפפון, ליים, נענע

Basil Martini
בומביי ספייר, סירופ לבנדר, לימון, בזיליקום

Muddled Mule
גריי גוס, פירות עונתיים, ג'ינג'ר אייל, ליים, נענע

Margarita Verde
הרדורה רפוסאדו, טריפל סק, ליים, בזיליקום, מלפפון, נענע

Jackass
ג'ק דניאלס, אנגוסטורה ביטרס, ג'ינג'ר ביר, ליים, רוזמרין



מבעבעים

155 פרוסקו, אקסטרה דריי, פסקוא, ונטו, איטליה   

168   42 קאווה ברוט רזרבה, קמפו וייחו, ריוחה, ספרד 

195 קרמו דה בורגון, בלאן דה בלאן, ויטו אלברטי, בורגון, צרפת  

264 ירדן רוזה מבעבע, יקבי רמת הגולן, ישראל, 2013   

שמפניות

349   59 ברוט N.V, לורן פרייה, שמפיין, צרפת 

490 ברוט אימפריאל N.V, מואט שנדו, שמפיין, צרפת   

650 ברוט רוזה N.V, מואט שנדו, שמפיין, צרפת   

660 ברוט N.V,ילו לייבל, וו- קליקו, שמפיין, צרפת   

840 ברוט רוזה N.V, לורן פרייה, שמפיין, צרפת   

878 ברוט רוזה N.V, רוינאר, שמפיין, צרפת   

1890 דום פריניון וינטג', 2009, שמפיין, צרפת   

3360 דום פריניון רוזה, 2005, שמפיין, צרפת   

יינות רוזה

בקבוק קרף  כוס   
178 רוזה, גרי דה מרסלאן, רקנאטי, ישראל, 2019   

182 11 מינוט'ס, פסקוואה, איטליה, 2019   

196 רוזה, פלם, ישראל, 2019   

198  99  49 אט אור , מינוטי, פרובאנס, צרפת, 2018 

225 בלאן דה נואר, אמפורה, ישראל, 2019    

280 וויספרינג אנג'ל, שאטו ד'אסקלנס, פרובאנס, צרפת 2018   



יינות לבנים

בקבוק קרף  כוס   
99  49  29 יין הבית לבן 

150  76  38 גוורצטרמינר, ארתור מץ, אלזס, צרפת, 2017 

198  98  49 אטלנטיס, ארגירוס, יוון 2018 

198  98  49 פואי פומה, פורנייה, עמק הלואר, צרפת, 2018 

208  104  52 אופז סובניון בלאן – סמיון, גיתו, רמת הגולן 2019  

208  104  52 פטי- שבלי, ז'אן דורו, צרפת, 2018 

276  138  69 סוביניון בלאן, קלאודי ביי, ניו זילנד, 2019 

ישראל
170 פרנץ' בלנד, חצי יבש, רקנאטי, 2018   

185 שנין בלאן, ננה, מצפה רמון 2018   

198 ריטון סוביניון בלאן, אמפורה, כרם מהר"ל 2018   

214 להט לבן, כרם ראש צורים, להט, הרי ירושלים, 2018   

240 פלם בלאן, פלם, הרי יהודה, 2019   

240 מד גרנאש בלאן, אמפורה, כרם מהר"ל, 2019   

263 שרדונה, בת שלמה, 2018   

272 ריזלינג, ספרה, הרי יהודה, 2019   

282 גאראז' דה פאפא לבן, לוינסון, גליל עליון, 2019   

282 אופטימה, מרגלית, בנימינה, 2018   

288 קמליה, פלם, הרי יהודה, 2018   

296 שרדונה C, קסטל, הרי יהודה, 2018   

320 שרדונה, קלו דה גת, הרי ירושלים, 2018   

638 סיקרא שרדונה, קלו דה גת, הרי יהודה, 2015   

צרפת
150 מוסקדה, בארטון וגאסטיה, עמק הלואר, 2016           

169 לה סימל בלאן, שאטו ד'אור, עמק הרון, 2016   

204 ריזלינג, ארתור מץ, אלזס, 2017   

233 שאטו גירו בלאן, בורדו, 2014   

277 רויי, לה שפונייה, דה מונטי, בורגון, 2016   

298 סן-ורה, קומט לפון, מקון, בורגון,  2017   

310 סנסר, פורנייה, עמק הלואר, 2018   

333 ריזלינג גראן קרו סארינג, שלומברגר, אלזס, 2014   

362 שבלי פרמייה קרו, לום מור, ז'אן דורו, בורגון 2017   

371 מונטני פרמייה קרו, קואר, דה מונטי, בורגון, 2016   

590 שבלי גראן קרו לה קלו, כריסטיאן מורו, בורגון, 2016   

590 שבלי גראן קרו בלאנשו, כריסטיאן מורו, בורגון 2015   

850 מרסו, רולו, בורגון, 2016   

1250 פוליני מונרשה פרימייה קרו פולטייר, שאטו דה פוליני, בורגון, 2014   

1750 קורטון - שארלמן גראנד קרו, דה מונטי, בורגון, 2016   

2590 קורטון -  שארלמן גראנד קרו, בונו דה מרטרה, בורגון 2001   



איטליה
178 פינו גריג'יו, מאסי, ונטו, 2018   

209 פקורינו, טרהבוצ'טו, אברוצו, 2018   

220 דרגון, לנגה ביאנקו, ואיירה, פיאמונטה, 2017   

ספרד
171 ביקו דה ראן, זאראטה, רייאס באייחס, 2019   

178 ורדחו- ויורה, סאנז קלסיקו, רואדה, ספרד, 2017   

גרמניה
240 פינו בלאן, מרקוס מוליטור, מוזל, 2018   

289 ריזלינג קבינט- טרוקן, אוסטרייכר לנשן, וגלר, ריינגאו, 2011  

אוסטריה
229 גרונר ולטלינר, דומיין גובלסבורג, אוסטריה, 2017   

סלובניה
198 שיפון- פורמינט, קובל, 2017   

יוון
312 אסרטיקו, ארגירוס, סנטוריני, 2018   

קפריסין
198 אגריפוס II לבן, פלאסידס, 2017   



יינות אדומים

בקבוק קרף  כוס   
99  49  29 יין הבית 

198  98  49 קברנה סוביניון, סגל, גליל עליון, ישראל, 2017 

198  98  49 ליליום, מליני, טוסקנה, 2016 

216  108  54 מרקורי פרמייה קרו, שאטו דה סנטיני, בורגון, 2016 

236  118  59 אמרונה, צ'לו, ונטו, איטליה, 2013 

276  138  69 סירה, פלם, הרי יהודה, ישראל 2017 

276  138  69 ריוחה רזרבה, מוגה, ספרד, 2015 

298  150  75 קברנה סובניון פרניטו, קרפינטו, טוסקנה, איטליה, 2013 

ישראל
184 מד בלנד אדום, רקנאטי, 2017   

220 יראון, הרי גליל, גליל עליון, 2016   

233 ביתוני, גפנים בוגרות, רקנאטי, 2018   

235 קריניאן גפנים בוגרות, נווה ירק, 2017   

254 מורבד, כרם שבו, גליל עליון, 2014   

278 להט אדום, איתי להט, כרם ראש צורים, 2017   

278 מיה לוצ'ה CSM, מיה לוצ'ה, מישור החוף, 2018   

278 קברנה סוביניון רזרב, פלם, הרי יהודה, 2017   

282 נוביליטי אדום, חמש אבנים, 2016   

283 סירה, הראל, קלו דה גת, 2015   

288 טיימלס, וילה וילהלמה, כרם בן זמרה, 2008   

298 שורש, צרעה, הרי יהודה, 2017   

310 גאראז' דה פאפא אדום, לוינסון, גליל עליון, 2017   

310 פרדיגמה, מרגלית, בנימינה 2017   

384 ריטון קברנה פרנק, אמפורה, כרם מהר"ל, 2014   

420 מרלו כרם יונתן, ירדן, רמת הגולן 2015   

480 קברנה סוביניון, אמפורה, כרם מהר"ל, 2006   

490 קסטל גראן וין, קסטל, הרי יהודה, 2017   

495 אניגמה, מרגלית, בינימינה 2016   

510 קברנה סוביניון, ירדן, יקב רמת הגולן, 2011   

560 עמק איילון, קלו דה גת, הרי יהודה, 2010   

570 המערה, גליל תחתון, 2016   

595 פלם נובל, פלם, הרי יהודה, 2014   

598 מיסטי הילס, צרעה, הרי יהודה, 2017   

615 קברנה סוביניון, מרגלית, בינימינה 2014   

1680 קברנה פרנק, מרגלית, בינימינה 2004   



צרפת
183 קוט דה רון, דומיין טורביון, עמק הרון, 2016   

187 ז'ו דה ווי, דומיין דה לה גראווירט, עמק הרון, 2017   

219 שאטו טור בלוויו, הו- מדוק, בורדו, 2015   

249 קרוז' הרמיטאז', לואי ברנרד, 2016   

345 שנט קוקו, אליאן דה רוס, בורדו, 2014   

380 שאטונף דה פאפ, לואי ברנרד, עמק הרון, 2016   

390 פוז'ר, דומיין לאון באראל, לנגדוק רוסיון, צרפת, 2014   

464 נואי סן ג'ורג', הנרי גוז', בורגון, 2016   

597 ז'ברה שמברטה, לה אבוסל, דומיין ווז'רה, בורגון, 2016   

656 פיסה, פרמייה קרו, קלו דה שאפיטר, מאו קמוזה, בורגון, 2016   

698 ז'ברה שמברטה, דני מורטה, בורגון, 2016   

716 סאביני לה בון פרמייר קרו לה פורנו, סימון ביז, בורגון, 2012  

980 וולנה, פרמייה קרו סנטנו, קומט לפון, בורגון, 2012   

1950 וון רומנה, פרמייה קרו מלקונסור, דה מונטי, בורגון, 2013   

2050 לה קלרנס, שאטו הו- בריון, בורדו, 2011   

2850 אשזו, גראן קרו, גריבו, בורגון, 2012   

איטליה
198 קמפופיורין , מאסי , ונטו, 2015   

198 ואלפוליצ'לה ריפאסו, למברטי, ונטו, 2016   

238 ואלפוליצ'לה ריפאסו "מארה", צ'זרי, ונטו, 2017   

258 אתנה רוסו, טרה נרה, סיציליה, 2019   

259 ברברה דה אלבה, פיו צ'זרה, פיאמונטה, 2017   

328 לה וולטה, אורנלייה, טוסקנה, 2015   

338 וינו נובילה די מונטפולצ'יאנו, רזרבה, קרפינטו, טוסקנה, 2015  

459 ברברסקו ריינה, מיקלה קיארלו, פיאמונטה, 2015   

498 ברולו, ברוביה, פיאמונטה, 2013   

560 אמרונה קלאסיקו "קוסטהסרה", מאסי, ונטו, 2013   

680 ברונלו די מונטלצ'ינו, קסטלג'יוקנדו, פרסקובלדי, טוסקנה, 2013   

828 למיונה קסטלג'יוקונדו, פרסקובלדי, טוסקנה, 2014   

1050 ברברסקו, פיו צ'זרה, פיאמונטה, 2011   

ספרד
225 ריוחה רזרבה, ויוואנקו, 2011   

590 ריוחה פאוסטינו גראן רזרבה 1994   

1120 ריוחה "טורה", מוגה, 2011   

ארגנטינה
196 פאסו דובלה, מלבק- קורבינה, מאסי טאפוגטו, 2014   

מגנום
815 ספיישל רזרב לבן, רוסאן- מרסאן, רקנאטי, ישראל, 2013  

1180 עמק איילון, קלו דה גת, הרי יהודה, 2010   
                                                                                    *יתכנו שינויים בשנות הבציר

את היינות המופיעים ברשימה ניתן לרכוש הביתה ב30% הנחה.






