
אדומים

דיינר, המותג שלנו מבית עמק האלה | 35/135
בלנד משמח של קברנה מרלו וסירה. טעמנו, בחרנו

ובקבקנו בשבילכם. יין עשיר וכיפי.

יין חברים, "נווה צדק" מבית הרי גליל | 39/155
בלנד סודי שבחרו ב-"נווה צדק" מסעדת האם שלנו.

התוויות המיוחדות מבטאות את אהבתנו לאוכל, 
מסעדנות וכמובן,יין טוב עם חברים.

ירדן, מרלו, רמת הגולן | 48/180 
פירותי מאוד, גוף מלא וסיומת ארוכה. מרלו משובח. 

בטא, ארגמן, שפלת יהודה | 155
ארגמן הוא זן ישראלי המפיק יין בעל צבע סגול,

ריכוזי פרי וטעמים ייחודיים.

לה וי, קסטל, הרי ירושלים | 165 
בלנד של קברנה, מרלו ופטיט וורדו, גוף בינוני.

יין פירותי ונעים מבית קסטל.

ירדן, קברנה סובניון, רמת הגולן 2017 | 220
מלא, עשיר ועוצמתי. ענבים מחלקות מובחרות,

יישון של 18 חודשים. קברנה למופת.

שורש, צרעה, הרי יהודה, 2018 | 245
סירה, קברנה ופטיט וורדו מכרם שורש,
16 חודשי יישון, עוצמתי, סיומת ארוכה.

פלטר, טי סלקשיון, פינו נואר, צפון רמת הגולן 2017 | 255 
ביטוי מוצלח במיוחד לזן החמקמק הזה.

יין נעים ומלטף, בציר ידני, מיושן 18 חודשים.

בלאק טוליפ, גליל עליון והרי ירושלים,2015 | 295 
בלנד של קברנה, מרלו פטיט וורדו וקברנה פרנק 
שהתיישנו לבדם 6 חודשים ואז 14 חודשים יחד.

יין עשיר ומיוחד.

גראנד וין, קסטל, הרי ירושלים, 2016 | 355 
יין אייקוני, בלנד בורדולזי שמתיישן 20 חודש 

בחביות. קטיפתי ואלגנטי, מתפתח ומתיישן היטב. 

הרי יהודה, צרעה | 175 
בלנד של קברנה, סירה ופטיט וורדו. יין קטיפתי בעל 

גוף מלא.
 

אשכולות שלמים, קריניאן, הרי ירושלים | 180
טכניקת ייצור של שימוש בכל אשכול הענבים,

כמו פעם. ביטוי מרענן לזן נפלא.

פטיט UF, קברנה סובניון, גליל עליון | 180 
18 חודשים בחבית, גוף מלא, עוצמתי, טעמים של 

פירות שחורים.

פלטר, קברנה- שיראז, רמת הגולן וגליל עליון | 185 
אלגנטי ומאוזן, גוף מלא, 20 חודשי יישון,

ארומות של פלפל שחור, שוקולד, קקאו וציפורן.

פטיט קסטל, קסטל, הרי ירושלים | 195
בלנד בורדולזי, גוף מלא, טעמי פירות אדומים.

אחיו הצעיר של הגראנד וין. 

מהמרתף שנת הבציר עלולה להשתנות

ISRAELI MEAT, ISRAELI WINE בשר ישראלי, יין ישראלי

הכוס של אבירם | 38/52 כל שבוע  אבירם יפתח יין אחר לכוסות.



ISRAELI MEAT, ISRAELI WINE בשר ישראלי, יין ישראלי

לבנים

סוביניון בלאן, ירדן, צפון רמת הגולן | 37/136
ארומות של פירות טרופיים, סיומת עשירה ונעימה. 

יין יבש פירותי ונעים.

גיוורצטרמינר, ירדן, צפון רמת הגולן | 36/132
חצי יבש, מתיקות של דבש, פירותיות של ליצ'י,

מנגו וקינמון.

פלטר, שרדונה, גליל עליון ומצפה רמון | 39/145
החיבור של שתי חלקות יוצר חיבור מעניין בין

טרופי ומינרלי שנשאר קליל וקיצי (ללא עץ).

בטא, ריזלינג, הרי ירושלים | 155
ביטוי מקומי לזן הגרמני האציל, חצי יבש אבל 

המתיקות מרומזת כך שגם חובבי היבש יתאהבו.

לה וי, קסטל, הרי ירושלים | 165
בלנד של גיוורצ, סוביניון בלאן ושרדונה,

יין מעודן ונעים.

דבוקי, פדלשטיין, הרי הכרמל | 190
זן ישראלי מובהק וקדום מיקב ארטיזנלי מיוחד.

ניחוחות וטעמי מלון. מאופק ומרתק.

שנין בלאן, מטר, מצפה רמון ורמת הגולן | 215
הזן של הרגע באינטרפטציה של היקב המוערך

מבית פלטר. יין עשיר, בעל ארומות וטעמים
של שזיף ירוק, אגס ושקד לבן. הסיומת

ארוכה ומורכבת. 

וויט פרנק, טוליפ, הרי יהודה וגליל עליון | 36/132
רוזה מיוחד העשוי בלנד של קברנה פרנק וסובניון בלאן,

יין מרענן עם טעמי פירות יער ופטל.

רוזה, ירדן, הדרום רמת הגולן | 165
מיוצר מענבי טינטה קאו, ארומות של דובדן,

פטל, אבטיח. חגיגת טעמים.

גריי דה מרסלאן, רקאנטי, רמת הגולן | 190
רוזה בהשראת פרובאנס, ורדרד-שקוף,

ארומות פרחוניות. יין נעים ואלגנטי. 

שמורה ברוט, גמלא, צפון רמת הגולן | 32/125
מרענן, פירותי, נגיש ונעים. עשוי פינו נואר ושרדונה

בשיטות מסורתיות. מבעבע ישראלי בכוס- תענוג.

בלאן דה בלאן, ירדן, צפון רמת הגולן | 230
רענן, עדין, מורכב וקלאסי. עשוי 100% ענבי

שרדונה. הבועות הטובות בארץ.

רוזה

מבעבעים


