תפריט יין סעידה

מבעבע

מבעבע כחול

מבעבע רוזה

יקב בלו נאן ,גרמניה

יקב בלו נאן ,גרמניה

יין מבעבע חצי יבש חגיגי בעל מאפיינים ארומאטיים
טרופיים מהנים ומתיקות עדינה ומאוזנת.

יין רוזה מבעבע חצי יבש חגיגי ומהנה מבית בלו נאן.
בעל גוון ורוד סמוק יפיפה ואופי מרענן נהדר ושמח
עם מתיקות עדינה ונעימה.

בקבוק  139כוס

36

בקבוק  139כוס

לבן

36

אדום

גוורצטרמינר

שיראז

יקב בלו נאן ,גרמניה

יקב בנרוק סטיישן ,אוסטרליה

הלהיט הגדול של בלו נאן .יין ארומאטי ומהנה
ביותר ,בעל מתיקות נעימה המשתלבת עם חמיצות
עדינה מאזנת.

שיראז דרום אוסטרלי מהנה בעל מרקם רך וידידותי
עם ניחוחות עשירים של שזיפים ,תות שדה טרי
ורמזים לעץ אלון עדין ברקע.

 1.5ליטר  300בקבוק  139כוס

36

גמלא השמורה סוביניון בלאן

בקבוק  139כוס

36

גמלא השמורה קברנה מרלו

יקב רמת הגולן

יקב רמת הגולן

הסוביניון בלאן שלנו גדל בצפון רמת הגולן,
אזור הגידול הקר ביותר בישראל .אחד היינות החדים
והרעננים של היקב.

חיבור קלאסי ושווה של קברנה סוביניון ומרלו ,משלב
גוף טוב וחוויית שתיה מהנה ונגישה במיוחד.

בקבוק 146

כוס 38

בקבוק  146כוס

38

ירדן שרדונה

מרלו גליל עליון

יקב רמת הגולן

יקב רקנאטי

שרדונה מודרני אשר תסס והתיישן במשך שבעה
חודשים בחביות עץ אלון צרפתי .זהו יין מלא טעם
ומהנה מאוד לשתייה.

מרלו פירותי מאוד ומהנה המופק מענבי חלקות כרם
מצטיינות בגליל העליון.

בקבוק 151

כוס 39

בקבוק  146כוס

38

תפריט יין סעידה

SPA R KL I NG

SPARKLING BLUE EDITION

SPARKLING ROSÉ EDITION

Blue Nun Winery, Germany

Blue Nun Winery, Germany

A semi-dry, festive sparkling wine with tropical

A semi-dry sparkling rose with a beautiful pink color.

aromatic character and a balanced sweetness.

Showing a very pleasant refreshing character with a

Bottle 139

Glass

gentle and pleasant sweetness.

36

Bottle 139

WHIT E

Glass

36

RED

GEWURZTRAMINER

SHIRAZ

Blue Nun Winery, Germany

Banrock Station Winery

The great hit of Blue Nun. Aromatic and very

A delightful South Australian Shiraz with soft friendly

enjoyable wine, with a pleasant sweetness combined

texture and rich aromas of plums, strawberries and

with a fine balanced acidity.

hints of delicate oak in the background.

1.5 Liter 300

Bottle 139

Glass

36

Bottle 139

Glass

36

GAMLA HASHMURA SAUVIGNON BLANC

GAMLA HASHMURA CABERNET-MERLOT

Golan Heights Winery

Golan Heights Winery

This medium to light bodied wine embodies

An equal blend of Cabernet Sauvignon and Merlot

great fruit character with great freshness and

exhibiting pleasing complexity, a good body and

crispy flavour.

great drinkability.

Bottle 146

Glass

38

YARDEN CHARDONNAY
Golan Heights Winery

Bottle 146

Glass

38

UPPER GALILEE MERLOT
Recanati Winery

This classic medium- to full-bodied Chardonnay is

A fruity and very enjoyable Merlot produced

wonderfully flavourful and eminently drinkable.

from outstanding vineyard plots in the Upper

Bottle 151

Glass

39

Galilee region.
Bottle 146

Glass
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