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מבעבע
קאווה ,וילרנאו ,ברוט רזרבה ,ספרד (בקבוק  200מ"ל)

29

לבן
פטיט שאבלי ,אלן ז'ופרואה ,בורגון ,צרפת
סוביניון בלאן ,אטיטיוד ,פסקל ז'וליבה ,עמק הלואר ,צרפת
פינו גריג'יו ,מונטה זובו ,ונטו ,איטליה
גרנאש לבן ,אדיר ,גליל עליון ,ישראל

46
39
29
48

רוזה
פרימיטיבו ,נוטה רוסה ,פוליה ,איטליה
מרסלן ,אדיר ,גליל עליון ,ישראל

29
48

אדום
פינו נואר ,רד אנג'ל ,פריולי ,איטליה
ריוחה רזרבה ,ברוניה ,ספרד
מלבק ,טראזס ,מנדוזה ,ארגנטינה
טרסה ,לוריא ,גליל עליון ,ישראל

49
42
44
49

מתקתק ומחוזק
פלוט ,סמוק ,אדיר ,גליל עליון ,ישראל ( 60מ"ל)

19

מ בעבע

קלימט ,ברוט ,שלומברגר ,אוסטריה
עשוי בשיטת שמפיין ,רענן ונמרץ,
ארומות של פרי הדר ,אגס ,תפוח וירקרקות -
אלגנטיות של טוקסידו במחיר של שלייקס.

135

ספומנטה ,סברובסקי ,רוזה ,פנטיני ,איטליה
זן בשם אליאניקו ,כיפי וארומטי ,ניחוח של תות שדה,
דובדבן ,אשכולית ופרחים  -מפתיע ומרגש.

210

גואט הנרי ,ברוט ,שמפיין ,צרפת
מינרליות ,פרחים לבנים ,פרי הדר ,אפרסק ,נקטרינה,
בריוש ורעננות אין סופית  -הופך כל אירוע למסיבה.

249

ל בן

פטיט שבלי ,אלן ז'ופרואה ,בורגון ,צרפת
חץ מינרלי חד ומדוייק שחודר ישירות ללב.

159

סילבנר ,דומיין ווינבאך ,אלזס ,צרפת
מופת של מורכבות ,ארומות וטעמים.

207

סנסר ,דומיין לה פרייר ,עמק הלואר ,צרפת
פרחוניות נעימה וחמיצות תומכת.
תצוגה של אלגנטיות ועידון.

189

אסיריטיקו ,טלאסיטיס ,גאיה ,סנטוריני ,יוון
ים ,צדפות ומליחות  -יין לאי בודד.

249

פואי פומה ,ברתייה ,עמק הלואר ,צרפת
קריצה פירותית ,חמיצות נוכחת ושפע רעננות -
מורכבות עדינה.

209

149

סוביניון בלאן ,אטיטיוד ,פסקל ג'וליבה,
עמק הלואר ,צרפת
הדרי ,פרחוני ואלגנטי .מישהו אמר 'סנסר לעניים'?

123

ורדחו ,ברדוס ,רואדה ,ספרד
לימון ,אשכולית ,מלון ,עשב חיטה  -ביצת הקינדר של הגדולים.

אלבריניו ,לוסקו ,פורטוגל
הדרים ,תפוח ,אפרסק ,מינרליות וצוף  -מקסימום אווירה.
אליזבת' ,דומיין דו מנארד ,גסקון ,צרפת
סוביניון בלאן וקולומבאר .פירותיות גבוהה,
ניחוחות של פרי טרופי ,רך ומפתה.

גראנש לבן ,אדיר ,גליל עליון ,ישראל ( 500מ"ל)
הדרים ,פריחה לבנה ומליסה  -עדינות מלטפת.

125

פינו גרי ,גיתו ,מישור החוף ,ישראל
מינרליות מתפרצת וחמיצות נוכחת ,עדין וחכם.
ארומות של הדרים ,תפוח ירקרק ,אגס ופרחים.
פיצוח מרהיב של הזן -אלזס בישראל!

229

צוויגלט ,דורנברג ,ויינויירטל ,אוסטריה
לימון ,דובדבן ואפרסק  -קלאסי לדייט ראשון.

165

ריזלינג טרוקן' ,פון אונסרם' ,בלתזאר רס ,גרמניה
פטרוליות ,דבש ,הדרים ושפע פרי  -קלאסיקה על זמנית.

קאזה בלאנקה ,גלאי ,צפון הנגב ,ישראל
'בלאן דה נואר' ,יין לבן מקברנה סוביניון  -ד"ר ג'קיל ומר הייד.

222

פינו גריג'יו ,מונטה זובו ,ונטו ,איטליה
פריחה צהובה ,רעננות מחוייכת ,ושפע פרי -
מגרש מחשבות שליליות.

134

סוביניון בלאן ,קלאודי ביי ,מרלבורו ,ניו זילנד
אשכולית אדומה ,גויאבה ,פסיפלורה וליצ'י -
אופטימוס פריים בגרסה הטרופית.

מולארד ,מקון וילאז' ,בורגון ,צרפת
שרדונה מאופק ,עגול וחלק .ארומות של פרי הדר,
אפרסק ,אגס ויסמין  -שפיצלס.

159

179
90

ריזלינג ,גיתו ,מישור החוף ,ישראל
אשכולית אדומה ,קלמנטינה ופסיפלורה -
תורת הסוד של האיזון.

198

סוביניון בלאן ,טוליפ נט ,עמק יזרעאל ,ישראל
הדרים ,בואכה פרי טרופי וחמיצות טובה
ותומכת  -סוביניון בלאן ישראלי במיטבו.

199

185
220

פינו בלאן ,דורנברג ,ויינויירטל ,אוסטריה
מינרלי ,הדרי עם סיומת מתובלת.
מופע מרהיב לזן הקסום הזה.

189

שרדונה ,אפק ,מנרה ,ישראל
אשכולית ,פרי טרופי ,אננס ,וניל ,יצירה מרהיבה
עם מרקם קטיפתי ועוטף  -יין להסכמי שלום!

229

ויונייה ,קובננט ,מנרה ,ישראל
אגס ,משמש ,פרי הדר .עשייה ישראלית
מהנה וחכמה עם קריצה לקליפורניה.

195

שרדונה ,קלו דה גת ,הרי ירושלים ,ישראל
אשכולית אדומה ,אננס ,ארומה מעושנת ומליחות קלה -
נקודת ההשקה בין אומנות לגאונות.

269

מרוז' לבן ,לברדורס דה פייטוריה ,דורו ,פורטוגל
ויסינהו רואיז מגפנים בוגרות ,אגס ,וניל,
חמאה ותבלינים  -חבר מכוכב אחר.

189

רוזה

מרלו ,קללנטה ,פנטיני ,אברוצו ,איטליה
מניפה ארומטית מואצת ומעוררת השראה -
יוסיין בולט הגרסה הסמוקה.

195

גילאהם ,גסאכ ,לנגדוק רוסיון ,צרפת
כשלזאוס מתחשק להתפנק ,זה מה שהוא חולץ -
הרוזה הרשמי של האולימפוס!

155

פרימיטיבו ,נוטה רוסה ,פוליה ,איטליה
תות ,פטל ,דובדבן ואבטיח ,רוזה אורגני שלא עוצר בוורוד.

98

אקסיב ,קוט דה טאו ,לנדוק רוסיון ,צרפת
קריניאן ,סירה ,גרנאש וסינסו  -חצוף וטעים ,עדין וסקסי.

129

מרסלאן ,אדיר ,בן זימרה ,גליל עליון ,ישראל
תות שדה ורמז ירקרק ,גוון ברונזה דק ומהפנט -
כשאלגנטיות פוגשת תשוקה.

182

אנג'לס & קאובויס ,סונומה ,ארה"ב
גרנאש וקריניאן .עדין ונוכח .הדרים,
פרי אדום ותועפות אלגנטיות  -דיוק של שעון חלל.

183

וויספרינג אנג'ל ,שאטו ד'סקלאנס ,פרובאנס ,צרפת
בלנד מבוסס גרנאש .קליל ,פרחוני ופירותי -
חוד החנית של הז'אנר.

220

כתום

קולומברד ,מון ווייז ,עבייה ,גליל עליון ,ישראל
עשוי בשיטת הייננות הטבעית ,פרי יבש ,שרי,
אדמתי ,עם חמיצות גבוהה.

250

אורנג' גולד ,ג'רארד ברטראנד ,לנדוק רוסיון ,צרפת
בלנד טבעי המורכב משישה זני ענבים ,אלגנטי,
מורכב ונעים ,חוויה רכה ומלטפת  -כתום למתחילים.

195

פינו גריג'יו ,דסימיס ,וייה די רומאנז ,פריולי ,אטליה
פסגת הפחד של הזן .מאוזן ,מתוחכם ,עשיר ומפנק -
לכרוע ברך ולהביא להורים.

268

אדום

פטסוביץ' ,ונינגר ,אוסטריה
חיה טבעית ,אדמדמה ונוטפת ארומות של תות,
דובדבן וחציר .היצרן מתעקש להגדיר אותה כרוזה,
אנחנו מבקשים שתחזיקו חזק בכיסא.

192

195
מורבדר ,כישור ,גליל עליון ,ישראל
אתלטי ונמרץ ,חינני ומחוייך  -עליית מדרגה בייננות המקומית.
מורגון ,ז'אן גודה ,בורגון ,צרפת
גמאי רענן עם חמיצות טובה וארומות של דובדבן ,פטל,
שזיף ,פלפל לבן ,אניס ורצפת יער  -אפס היסוסים.

159

פינו נואר ,רד אנג'ל ,ירמאן ,פריולי ,איטליה
גוף קל ,חוצפה חיובית ,שובר מוסכמות,
דעתן ומהלך קסם  -פיטר פן בבקבוק.

205

קריניאן ,סנונית ,עבייה ,גליל עליון ,ישראל
מורכב ומסקרן ,קליל ונוכח ,פירותי ואדמתי,
מחוספס ועמוק  -צ'אקרת הכתר שלכם הולכת להיפתח.

205

ז'יברי ,לה ויניירון דה בוקסי ,בורגון ,צרפת
גוף קל ,אדמתי ,פטרייתי ,מאובק ופרי יער אדום -
פינו נואר כהלכתו.

192

סירה ,מולאן דה גאסכ ,לנדוק רוסיון ,צרפת
שזיף ,פרי יער שחור ,פלפל שחור ,טבק  -פשוט טוב.

129

קראשטו אדום ,קינטא דו קראשטו ,דורו ,פורטוגל
בלנד מזנים מקומיים .קטיפתי ועשיר ,שזיף,
אוכמניות ,שוקולד  -מפתיע בכל פעם מחדש.

144

גראנש ,לה גראנצ'ה פרדידה ,ריוחה ,ספרד
ריכוז פרי היסטרי ,מתובל ,גון עמוק ומהפנט -
פקעיות הטעם שלכם הולכות לצרוח מאושר.

249

טרסה ,לוריא ,גליל עליון ,ישראל
בלנד קסום והרמוני ,מאוזן ונינוח  -הישראלי היפה.

183

ריוחה רזרבה ,ברוניה ,ספרד
עור ,תחב ,אדמתי ,ציפורן ,מוסקט ושפע פרי טרי.
אלגנטי וכובש ,מתובל וממזרי  -מרגול פינת חוליו איגלסיאס.

159

פרדיגמה ,מרגלית ,בנימינה ,ישראל
פרחוניות ,פרי סגול ,תיבול נעים ,בן לווייה מושלם -
עמק הרון מעולם לא היה קרוב יותר.

222

נוסטרום ,מאיה ,בקעת הנדיב ,ישראל
בלנד ים תיכוני של קריניאן ,סירה ודוריף ,חכם
ומהורהר ,בעל ישוב הדעת וקור רוח  -גורו בבקבוק!

234

מוניקה ,סראגאת ,סרדיניה ,איטליה
זן ייחודי ומרתק ,עוטף ומלטף בשפע פרי -
ידוע בכוחו לרפא לבבות סדוקים.

195

שני ,גיתו ,מישור החוף ,ישראל
שזיף ,דובדבן ,תיבול קל ונעים ,רמז לעישון ורענן -
נושא עימו חכמה קדומה.

249

מלבק ,טרזס לוס אנדוס ,מנדוזה ,ארגנטינה
פטל ,דובדבן ,סיגליות ,שזיפים ,ליקריץ ,עור ,עשן,
טבק ושוקולד  -הסיירת מטכ"ל של הזן.

165

פורגאטורי ,טורס ,קוסטרס דל סגרה ,ספרד
אילו יכולתי ל'התגלגל' לעולם בצורת יין,
זה היין שהייתי רוצה להיות! תטעמו ותבינו למה.

248

קריניאן ,אום תות ,עבייה ,גליל עליון ,ישראל
הקו הדק בין נקי ומלוכלך ,ארצי ושמימי,
אפל ומואר  -אחדות הניגודים!

249

ברברה ד'אלבא ,ג'יאקוזה לאונה ,פיימונטה ,איטליה
פרי יער אדום ושחור ,אדמתי ,אורנים,
תה שחור וחמיצות נהדרת  -מתנה שלא מפסיקה לתת.

188

מונטפולצ'יאנו ,קרוסו ,צ'יטרה ,אברוצו ,איטליה
 24חודשי חבית המקנות חוויה עוצמתית
ולעיסה  -תותח קונפטי של טעמים.

154

אפוטיק אינפרנו ,קליפורניה ,ארה"ב
חמישה זנים שהתיישנו חודשיים בחביות ויסקי -
יין רדיקלי בעל השפעה מאגית.

105

מצודת תפן ,כישור ,גליל עליון ,ישראל
קברנה סוביניון ,קברנה פרנק וסירה 18 .חודשים בחבית.
קסיס ,אוכמניות ,ליקריץ ,תיבול ים תיכוני וירקרקות נעימה.

234

אנג'לס & קאובויז ,קאנונבול ,סונומה ,ארה"ב
קריניאן ,זינפנדל ,מלבק וסירה שהשתבחו להם
 18חודשים בחבית לכדי חווייה עוצמתית ומטלטלת -
תאפשרו לרגשות שלכם לצוף.

229

סירה ,הראל ,קלו דה גת ,הרי ירושלים ,ישראל
עשיר ,מתובל ,פירותי ,אדמתי ואנימלי -
קלאסיקה מפוארת שלא נס ליחה.

232

דוריף ,גיתו ,מישור החוף ,ישראל
גון  -מסנוור ,גוף  -מצמרר ,אף  -מסחרר ,פה  -ממכר.
עוד לא הזמנתם?!

249

נביולו ,ספורסאט ,נינו נגרי ,ואלטלינה ,איטליה
גון רובי מהמם ,עשוי בשיטת 'אפסימנטו'
(אמרונה סטייל) ,כבד ,דומיננטי ועז טעמים.

249

פאסו בארון ,פאולו לאו ,פוליה ,איטליה
בלנד מג'ונן של פרימיטיבו ,סנג'ובזה ומרלו.
ניחוחות של פרי בשל ,שזיף ,עשבי תיבול,
שוקולד וניל  -הנטפליקס של היינות.

147

ארומה ,אפק גליל עליון ,ישראל
פסיפס מורכב של ארומות וטעמים,
מענג וחושני  -אזהרת התמכרות חמורה.

259

קאזה נגב ,גלאי ,צפון הנגב ,ישראל
קברנה ומרלו המגיעים מיקב אסטייט השוכן
בטרואר ייחודי  -אליס בארץ הפלאות בגרסה למבוגרים.

259

פלוט ,סמוק ,אדיר ,גליל עליון ,ישראל
יין בסגנון פורט שהתיישן  34חודשים בחבית.
יחודי ומענג חיך ,מתקתק ונעים  -סיום מושלם לארוחה.

195

