יינות מבעבעים
קרמו
שמפנייה

קרמה דה לימו ,דומיין מוסקאיו ,רוקטאייד ,צרפת
ברוט ,טרדיסיונלאל ,אה מארגיין ,שמפיין ,וילאר-מארמרי ,צרפת
ברוט ,בולינג׳ר ,ספיישל קאווה ,שמפיין ,צרפת
ברוט ספיישל קלאב ,גסטון שיקה ,שמפיין , 2007 ,צרפת

213 / 54
322
460
538

יינות לבנים
ריזלינג

פינו גריג׳יו
פינו בלאן

פיספורטר מישלסברג ,זלבך ,מוזל ,2014 ,גרמניה
סנט אורבנס-הוף ,ניק ווייס ,מוזל2014 ,ף גרמניה
וגלר ,אוסטריכר לנשן ,קאבינט ,ריינהו ,2011 ,גרמניה
לה טונלה ,פרמאריאקו ,2015 ,איטליה
וייסבורגונדר ,וילה הויסגן ,מוזל ,2015 ,גרמניה

167
182
236
157 / 40
198

סוביניון בלאן

אסק ואלי ,מרלבורו ,נאפייר ,2015 ,ניו זילנד
פואי פומה לה מונרי ,דומיין מישל רד ,עמק הלואר ,2014 ,צרפת
פואי פומה מיורום ,דומיין מישל רד ,עמק הלואר ,2012 ,צרפת
סילקס ,דידייה דגנו ,עמק הלואר ,2011 ,צרפת

גראנש בלאן

דומייין דה ל׳הוריזן ,רוסיון ,2013 ,צרפת

367

בלו סי ,קובננט ,2016 ,ישראל

200

וייונייה
טרביאנו
קורטז
שרדונה

קברנה סוביניון

לוגאנה לה קרטה ,אותלה ,פסקיירה ,2015 ,איטליה

164 / 41
239
553
867

170 / 43

רוברטו גאבי ,מיקלה קיארלו ,פיימונטה ,2014 ,איטליה

228

גראז׳ דה פאפא לבן ,לוינסון ,הוד השרון ,2014 ,ישראל
צ׳רווארו דלה סלה ,אומבריה ,2013 ,איטליה
מרסו ,פרימייר קרו שארם ,בורגון ,2007 ,צרפת

229
351
911

בלאן דה נואר ,אמפורה ,2015 ,ישראל

153

יינות רוזה
מרלו
גראנש

רוזה ,קסטל ,הרי יהודה ,2015 ,ישראל

174

רוזה ,קובננט ,בלו סי ,2016 ,ישראל
רוזה ,קלו מארי ,לנגדוק ,2015 ,צרפת

168
198 / 50

שנות  הבציר  עשויות  להשתנות*

יינות אדומים
ויתקין ,2012 ,ישראל
ירדן ,רמת הגולן ,גליל ,2014 ,ישראל
ז׳ברי שמברטן ,פייבלי ,בורגון ,2013 ,צרפת

158 / 39
184
363

פינו נואר

קריניאן

עמק יזרעאל ,כרם שפעיה ,2014 ,ישראל
וויאז׳ ,אמפורה ,2012 ,ישראל

174
217 / 55

גראנש

טרדיסיון לה גראנד מונטמירלי ,בראסט ,ז׳יגונדאס ,2013 ,צרפת
ל׳אוליבט רוז׳ ,קלו מארי ,לנגדוק ,2014 ,צרפת

213
234

גראז׳ דה פאפא רוז׳ ,לוינסון ,הוד השרון ,2013 ,ישראל
פלאם רזרב ,2014 ,ישראל
קורנאס לה ארנס ,שאפוטייה ,2012 ,צרפת

244
268
324

מורבדרה

מס ד׳אלזון ,מונפלה ,לנגדוק ,2013 ,צרפת

232

טינטו פינו

אליון ,רזרבה ,וגה סיציליה ,ריברה דל דוארו ,2012 ,ספרד

507

סירה

טמפרניו
ברברה
סנג׳ובזה
קברנה פרנק

מרלו

קברנה סוביניון

אוניקו רזרבה אספסיאל ,וגה סיציליה ,ריברה דל דוארו ,ספרד

2801

ברברה ד׳אלבה ,פונטני מונטזומלו ,פיימונטה ,2011 ,איטליה

296

קולפיאנו סאגרנטינו די מונטפלקו ,ארנולד קאפרי ,2007 ,איטליה

578

מרגלית ,2013 ,ישראל
לה דום ,שאטו טיסייה ,סט .אמיליון ,גראנד קרו ,בורדו ,2009 ,צרפת
ירדן ,רמת הגולן ,גליל ,2013 ,ישראל
כרם בן זמרה ,דלתון ,2012 ,ישראל
מדיטרה ,אלגריני ,ונטו ,2012 ,איטליה
כרם בן זמרה ,יקב אדיר ,2014 ,ישראל
ירדן ,רמת הגולן ,גליל ,2013 ,ישראל
גראנד וין ,קסטל ,הרי יהודה ,2013 ,ישראל
אניגמה ,מרגלית ,2013 ,ישראל
שאטו גולן ,רמת הגולן 2008 ,ישראל

328
2668
184
251
183
198
216 / 54
364
347
418

קוקטיילים
פאוור ג׳ין
תרופת סבתא
וויסקי של חורף

הנדריקס יסמין ,קרמו דה לימו ,חלבון ,סירופ דבש ,לימון
סטולי ,מילגו אנייחו ,לילט ,פרנט ,סירופ אבטיח ,לימון ,ג׳ינג׳רביר
באומור  ,12רמי מרטן ,קוואנטרו ,לימון ,טוניק ,אנגוסטורה

שנות  הבציר  עשויות  להשתנות*

59
62
67

Wine Pairing
אפרטיף

ג׳ין הנדריקס ,אינדיאן טוניק ,קרח ,לימון

יין מוביל

וגלר ,אוסטריכר לנשן ,קאבינט ,ריינהו ,2011 ,גרמניה
או
גראז׳ דה פאפא לבן ,לוינסון ,הוד השרון ,2014 ,ישראל

במנה השלישית

אינה ,שרדונה מחוזק ,אמפורה ,ישראל

במנה החמישית

רוזה ,קלו מארי ,לנגדוק ,2015 ,צרפת

במנה השישית
במנה השביעית
דג׳סטיף

ברברה ד׳אלבה ,פונטני מונטזומלו ,פיימונטה ,2011 ,איטליה
לה שוף ,בירת חיטה ,בלגיה
גראפה די אמרונה ,איטליה
או
או דה וי מיראבל ,צרפת
שתיה קלה וחמה כלולים

245
התפריט מוגש למינימום זוג

שנות  הבציר  עשויות  להשתנות*

