
 

 תפריט יין מסעדת שילה 
 

 מבעבעים 
 42/168, קמפו וייחו, פנדס, קטלוניה, ספרד  N.Vקאווה ברוט רזרבה, 

 195, ויטו אלברטי, בורגון, צרפת  N.Vקרמו דה בורגון, בלאן דה בלאן, 
 264  2013ירדן רוזה מבעבע, יקבי רמת הגולן, ישראל, 

 

 שמפניות 
 59/349צרפת  , לורן פרייה, שמפיין, N.Vברוט 
 520, לאטיטיוד, לרמנדייה ברנייה  N.Vברוט 
  420, רזרב אקסקלוסיב, ניקולה פוייט  N.Vברוט 

 650, מואט שנדו, שמפיין, צרפת  N.Vברוט רוזה 
 486, פרמייה קרו קואי בלאן דה בלאן, פייר ז'ימונה  N.Vברוט 
 660, ילו לייבל, וו קליקו, שמפיין, צרפת  N.Vברוט 

 543, רזרב אקסקלוסיב, ניקולה פוייט N.Vזה ברוט רו
 840, לורן פרייה, שמפיין, צרפת  N.Vברוט רוזה 

 1890, שמפיין, צרפת  2008דום פריניון וינטג' 
 3360, שמפיין, צרפת  2006דום פריניון רוזה, 

 

 יינות רוזה 
 49/198  2020אט אור, מינוטי, פרובאנס, צרפת, 

 182  2020איטליה, מינוט'ס, פסקוואה,  11
 205 2020יראון רוזה, הרי גליל, ישראל, 
 198  2020אקר רוזה, ואגראם, אוסטריה 

 225  2019בלאן דה נואר, אמפורה, כרם מהר"ל, 
 280  2020רוק אנג'ל, שאטו ד'אסקלנס, פרובאנס, צרפת 

ZEPHYR 325  2020, צור, כרמי יוסף 
 525 2019צרפת לה קלון, שאטו ד'אקסלנס, פרובאנס, 

 

 יין לבן 
 כוסות 

 29/99הבית לבן   
 59/236 2019סילבנר, ווינבך, אלזס, צרפת, 

 69/276  2019סוביניון בלאן, אסטרולאב, מרלבורו, ניו זילנד, 
 52/208  2018פטי שבלי, ז'אן דורו, בורגון, צרפת, 

  59/238  2019סנסר, פורנייה, עמק הלואר, צרפת, 
 45/182 2019רברג, מרקוס מוליטור, מוזל, גרמניה, ריזלינג האוס קלוסט

 52/208  2020דבוקי, פלדשטיין, הרי יהודה, ישראל, 

 

 יין אדום
 כוסות 

 29/99הבית אדום   
 69/276   2016ריוחה רזרבה, מוגה, ספרד, 

 55/218  2020שברני, דומיין פיליפ טיסייה, עמק הלואר, צרפת, 
 49/198  2018אל, קריניאן אשכולות שלמים, סגל, ישר

 69/276  2019סירה רזרב, פלם, הרי יהודה, ישראל, 
 59/236  2017אמרונה דלה ואלפוליצ'לה, צ'לו, ונטו, איטליה, 

 75/298 2015קברנה סוביניון פרניטו, קרפינטו, טוסקנה, איטליה, 
 49/198 2019הוספיס דה בוז'ו, דומיין ז'אן גודה, מורגון, צרפת, 

 
 
 

  



 

 יינות אדומים 
 ישראל

  495  2017אניגמה, מרגלית, בינימינה, 
  233 2018ביתוני, גפנים בוגרות, רקנאטי, 

  288  2008טיימלס, וילה וילהלמה, כרם בן זמרה, 
  220   2018יראון, הרי גליל, גליל עליון, 

  278  2019, , מיה לוצ'ה, מישור החוףCSMמיה לוצ'ה, 
  598  2018מיסטי הילס, צרעה, הרי יהודה, 

  420  2016מרלו כרם אלוני הבשן,  ירדן, רמת הגולן, 
  595  2017נובל, פלם, הרי יהודה, 

  278  2019קברנה סוביניון רזרב, פלם, הרי יהודה, 
  283  2016סירה, הראל, קלו דה גת, 

  560  2010, עמק איילון, קלו דה גת, הרי יהודה
  310  2017פרדיגמה, מרגלית, בינימינה, 

 480  2006קברנה סוביניון, אמפורה, 
 260 2019פיור קונואז, סוסון ים, הרי יהודה, 

  615  2014קברנה סוביניון, מרגלית, בינימינה, 
 1680  2008קברנה פרנק, מרגלית, בינימינה, 

 1120  2016קצרין אדום, ירדן,  רמת הגולן, 
  235  2017ריניאן גפנים בוגרות, נווה ירק ק

  384  2015ריטון קברנה פרנק, אמפורה, כרם מהר"ל, 
  298  2019שורש, צרעה, הרי יהודה, 

 
  צרפת

  980  2017וולנה, פרמייה קרו, סנטנו, קומט לפון, בורגון, 
  1950  2013וון רומנה, פרמייה קרו, מלקונסור, דה מונטי, בורגון, 

  597   2018מברטה, לה אבוסל, דומיין ווז'רה, בורגון, ז'ברה ש
 2050  2010בריון, בורדו,   -לה קלרנס, שאטו הו 

 464  2018נואי סן ג'ורג', הנרי גוז', בורגון, 
  716  2017סאביני לה בון, פרמייה קרו, פורנו, סימון ביז, בורגון, 

  656  2018 פיסה, פרמייה קרו, קלו דה שאפיטר, מאו קמוזה, בורגון,
  249  2019קרוז' הרמיטאז' לה לון, דלאס, עמק הרון, 

  380  2017שאטונף דו פאפ, לואי ברנרד, דרום עמק הרון, 
  345  2017שנט קוקו, אליאן דה רוס, בורדו, 

 
 איטליה 

  560  2015אמרונה קוסטהסרה, מאסי, ונטו, 
  258  2019אתנה רוסו, טרה נרה, סיציליה, 

  595 2014אלבה, דונה אלנה, קשינה דלרוסה ברברה דה 
 2295  2016ברברסקו, גאיה, פיאמונטה, 

 927 2016רוסו די מונטלצ'ינו, סטלה די קמפלטו, טוסקנה, 
  259  2018ברברה דה אלבה, פיו צ'זרה, פיאמונטה, 

 1050 2013ברברסקו, פיו צ'זרה, פיאמונטה 
  525  2015ברולו, קאשינה נובה, אליו קוניו, פיאמונטה, 

 680  2015ברונלו די מונטלצ'ינו, קסטלג'יוקנדו, פרסקובלדי, טוסקנה,
 3115  2014סאסיקאיה, טנוטה סאן גואידו, בולגרי, 

  328  2016לה וולטה, אורנלייה, טוסקנה, 
  828 2014לה מיונה, אורנלייה, טוסקנה, קסטלג׳קונדו פרסקובלדי  

 
 ספרד

 1120  2011ריוחה טורה מוגה, 
 
 גנום אדום מ

  2010עמק איילון, קלו דה גת, הרי יהודה, ישראל 
1180                                                                      

 
 
 
 
 

 יינות לבנים 
 ישראל

  282  2019גאראז דה פאפא, לוינסון, גליל עליון, 
  295  2018הצייד השקט, יעקב אוריה, שפלת יהודה 

 240  2020גרנאש בלאן, אמפורה, כרם מהר"ל, מד 
  198  2020נט סובניון בלאן, טוליפ, כפר תקוה, 

  638  2015סיקרא שרדונה, קלו דה גת, הרי יהודה, 
 240  2019פלם בלאן, פלם, הרי יהודה, 

 367 2020שורש לבן, צרעה, הרי יהודה, 
 235  2020פירסט פייג', ספרה, הרי יהודה, 

  170  2020בלנד, חצי יבש, רקנאטי, פרנץ' 
 214  2019קולומברד, וורטמן, כרמל, 

  185  2020שנין בלאן, ננה, מצפה רמון, 
  320  2019שרדונה, קלו דה גת, הרי ירושלים, 

  296  2019שרדונה, קסטל, הרי יהודה, 
 

 צרפת
  371 2018מונטני פרמייה קרו, קואר, דה מונטי, בורגון, 

  182  2020בינייר, בונה הוטו, עמק הלואר, מוסקדה לה דא
 630 2016סנטני פרמייה קרו, דומיין פאני סברה, בורגון, 

  1050 2018מרסו "ויירה", רולו, בורגון, 
  298  2017ורה, קומט לפון, מקון, בורגון,  -סן

   2018פוליני מונרשה פרימייה קרו פולטייר, שאטו דה פוליני, בורגון, 
1250  
  1750 2018שארלמן גרנד קרו, דה מונטי, בורגון,  -קורטון 

 315  2019בורגון אליגוטה, דומיין פאני סברה, בורגון, 
 2975  1997שארלמן גראנד קרו, בונו דה מרטרה, בורגון,  -קורטון

  295 2019רואי נינו, קוט שאלונז, בורגון, 
  590  2018שבלי גראנד קרו לה קלו, קריסטיאן מורו, בורגון, 

 367  2019פאפ בלאן, דומיין דה סאנשו, דרום עמק הרון,  -שאטונף דו
  362  2018שבלי, פרמייה קרו, לום מור, ז'אן דורו, 

 
 איטליה

  220  2019דרגון, לנגה ביאנקו, ואיירה, פיאמונטה, 
 346  13,15,16,17היי פרנץ', פסקווא, ונטו מולטי וינטג' 

  209  2018, פקורינו, טרהבוצ'טו, אברוצו
 

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

 
 גרמניה 

  240  2018פינו בלאן, מרקוס מוליטור, מוזל, 
 

 סלובניה
  198  2017פורמינט, קובל, -שיפון

 
 יוון 

  185  2020בלה טרקטר, סנטוריני, 
 368  2018אסירטיקו קווה מונסיניורי, ארגירוס, סנטוריני, 

 170 2020אלפא אסטייט, מקדוניה, יוון,  מלגוזיה,
 

 פורטוגל 
  165  2020מורוס אנטיגוס, וינו ורדה, 

 
 מגנום לבן

 815 2013ספיישל רזרב לבן, רקנאטי, ישראל, 
 


