
 

 

 
 
 
 

 שמפנייה ויינות מבעבעים   יינות לבנים 

    ישראל 

 2018 -מרסאן, פרנץ' קולומברמארה וייט  -מאיה  175
 

 2018 -בלאן דה בלאן  -ירדן  -יקבי רמת הגולן 270

 2019 - סמיון ,בלאן סוביניון - מטר 180
 

 2010 -רוזה מבעבע  -ירדן  -יקבי רמת הגולן 305

 2018 - שרדונה, סוביניון בלאן -פלם בלאן  205
 

 N.V - ברוט אסקטרה - שאטו לנגלואה 275

 2018 - שרדונה - גת דה קלו 265
 

 N.V -ר ספיישל קווה ברוט 'בולינג -שמפניה  545

 2015 - שרדונה - סיקרה - גת דה קלו 550
 

 N.V -ר ברוט רוזה 'בולינג -שמפניה  670

 2018 - שרדונה - לבן פאפא דה גראג׳  -לוינסון 290
 

 N.V -רוזה  לורן פרייה  -שמפניה  725

 2016 -רוסאן, מרסאן  -ספיישל רזרב  -רקנאטי  280
 

 2004 -לה גראנד אנה ברוט   -ר 'בולינג 1300

 2018 - שרדונה - C קסטל 330
 

 2004 -לה גראנד אנה ברוט רוזה   -ר 'בולינג 1500

  צרפת 
 1999 -לואיז  -פומרי  1540

 2016 - גיוורצטרמינר - טרימבאך 220
 

 N.V -ברוט גראנד קווה  -קרוג  2750

 2016 -מוסקדה סור לי  -שאטו דה לה גרבאל  165
 

 1996 - 'ברוט וינטאז -קרוג  4500

 2016 - בלאן.ס ,אודון פונטיין סאנסר -שאטו לנגלואה 235
 

 2000 -דום פריניון  3950

 2018 - פומה פואי T, מדמואזל -טראסי שאטו 255
 

 2003 -דום פריניון רוזה  3750

 2013 - בלאן שנין ,״ בורג דה קלו ״ יבש ווברה - הואט 350
 

 1995 -דום פריניון אנוטק בלאן   8350

 2018 -גפנים בוגרות  בליאש - דורו ז׳אן 265
 

 2004 -יל 'רצ'סיר וינסטון צ -ה 'פול רוז 2750

 2017 - ,ואיון״ ״לה 1er cru בליאש - מורו קריסטיאן 395
 

 2005  -לואיס רודרר  -קריסטל  3450

 2016 - שרדונה ,בורגון - רמונה 330
 

 2004  -לואיס רודרר  -קריסטל  3450

 2016 - שרדונה ,שאסאן מונרשה - רמונה 510
   

 2016 - שרדונה ,בורגון - סוזה אטיין 350
   

 2016 - שרדונה ,מונרשה פוליני - סוזה אטיין 610
 רוזהיינות   

 2015 -שרדונה שאבלי,  -דומיין רבנו  625
 

 2018 - רוזה - פלם 205

  איטליה 
 2018 -סנט ויקטוואר, פרובאנס  רוזה -שאטו פראגאס  205

 2016 - לבן פסיימנטו - ויוליה רומאו - פסקווא 165
 

 2018 -רוזה פרובאנס, צרפת  -מירבל  280

 2018 -שרדונה גרילו, סיציליה - אורגני -פסקווא  175
 

 2018 -מגנום  -רוזה פרובאנס, צרפת  -מירבל  650

 2016 -, סיציליה  פיאנו - קומטה - פלנטה 285
   

    הים התיכון 

 2017 -יוון  פלופונס -מוסקופילרו  -טרופיס  -פטרי  175
   

 2014 -סנטוריני יוון  -אסירטיקו  -ת'אלט'יתיס  -גאיה  280
   

  2018סנטוריני יוון  -אסירטיקו  -ארגירוס  250
   

 2018 -ספרד  -אלבינריו  -לאגר דה סרברה  205
   

  
   

 
 



 

 

 
 
 

 יינות אדומים

 ישראל   איטליה 

 2015 -לומברדיה נביולו,  אינפרנו סופריור -נינו נגרי  195
 

 2018 -קריניאן, סירה, מורבדר  -מארה אדום  -מאיה  175

 2014 -נוצ'רו , סיציליה  -פלנטה נרו ד'אבולה  225
 

 2016 -ברברה  , גרנאש סירה,  - אדום שבו כרם 180

 2015 -, פרימיטיבודי מנדוריהססאנטאני  -סאן מרצאנו  295
 

 2017 -מרלו  הראל - גת דה קלו 200

 2016 - קיאנטי קלאסיקו סופריור -פוג'יו אל קסונה 175
 

 2015 -סירה  הראל - גת דה קלו 205

 2013 - רזרבה קלאסיקו קיאנטי - ברנקאיה 215
 

 2014 -בורדו  בלנד - איילון - גת דת קלו 310

 2015 - מרלו ,סנג׳ובזה - בלו איל - ברנקאיה 455
 

 2016 -מרלו  סיקרא - גת דה קלו 510

 2014 - בורדו בלנד - סופריור בולגרי - סונדראיה 320
 

 2016 -שיראז  קברנה - פלטר 225

 2015 - סנג׳ובזה , IGT סופוקונה - גראץ ביבי 395
 

 2016 -פרנק  קברנה - סלקשיין T - פלטר 305

 2012 - סנג'ובזה, קברנה, קברנה פרנק  -טיניאנלו -אנטינורי 815
 

 2017 -סוביניון  קברנה ריזרב - פלם 275

  2009 - סנג'ובזה, מרלו  -ה 'טנוטה לוצ 885
 2017 -מרלו  רזרב - פלם 295

 2015 - סופריור ולפוליצ׳לה ריפאסו - זנטו 195
 

  2014-בורדו  בלנד - נובל - פלם 725

 2015 - ולפוליצ'לה קלאסיקואמרונה  -טומאסי  465
 

 2013 -בורדו  בלנד - נובל - פלם 880

  2015 - ולפוליצ'לה קלאסיקו אמרונה -צ'זארי  535
 2016 -קריניאן  ,מרסלן ,סירה -פאפא דה גראג׳-לוינסון 290

  2012 -"איל בוסקו" אמרונה  -צ'זארי  915
 GSM - 2017פרדיגמה  - מרגלית 290

 2004 - קלאסיקו סופריורלה 'ולפוליצ -קווינטארלי  890
 

 2016 -סוביניון  קברנה - מרגלית 375

  2017 - לנגההנביולו  - מונטזמולו 225
 2016 -בלנד בורדו  -אניגמה  - מרגלית 530

 DOCG - 2015ברברסקו  -קסטלו ורדונו  340
 

 1997 -קברנה סוביניון  -מרגלית  1190

 2014 - אלבהברולו  -ואיירה  405
 

 2015 -קברנה סוביניון, סירה  -ספיישל רזרב  -רקנאטי  360

 2013 - מונפאלטו ברולו - מונטזמולו 415
 

 2014 -פרנק  קברנה ,שיראז ,סוביניון קברנה - CB מטר 435

 DOCG - 2013ברולו  -ברוביה  435
 

 2012 -קברנה, מרלו, פטיט ורדו  -קצרין-יקבי רמת הגולן 1480

 2012 - ויניה מונדוקה -בוסיה רזרבה ברולו  -אודרו  865
 

 2007 -קברנה, מרלו, סירה  -רום -יקבי רמת הגולן 1680

 2008 - "רוקה"ברולו  -רוקה די מאנזוני  635
 

  

 2006 -ני אקנוביו ברולו  -י אינאודי 'לואיג 775
 

 צרפת 

  
 

 GSM - 2016 -וילאז' טראדיסיון ראסטו  -אורטאס  185

   
 2016 -סירה, קריניאן, גרנאש  -אסטיבל  -דומיין ל'אוסטל 215

  ספרד 
 2015 -קברנה סוביניון, מרלו  -מדוק רזרב  -מישל לינש  230

 2012 - רזרבה ריוחה - אוניה דה טורה 235
 

 2015 -בוקסטל  דה קודולה - בוקסטל שאטו 340

 2008 - רזרבה גראנד ריוחה - ולדמאר 245
 

 2017 -שאטונף דו פאף "לה סינרדס"  - פרין 415

 2009 - סירה ,גרנאש ,קריניאן- פריורט- מסורה קלו 495
 

 2016 - שאטונף דו פאף - דומיין פאגו 685

 2005 -ריוחה  -גראן רזרבה " פראדו אניה"-מוגה  670
 

 2015 -באקאז, סירה  לה - רוטי קוט - שאפוטייה 635

 2010 -טורה מוגה   -מוגה  770
 

 2015 -נואר  פינו ,אדום בורגון - רמונה 285

 2004 -חירונה  -גארבט פינקה  -קסטיליו פארלאדה  1050
 

 2015 -נואר  פינו ,פרייר בורגון - ביז סימון 320

  
 

 2015 - טרואר״ סינק ״ שמברטין ג׳ברה - מורטה דניס 570

  
 

 2014 -נואר  פינו ,רומנה וון - גריבו ז׳אן 580

  
 

  
 


