Wine Pairing
יין מוביל

דבוקי ,פלדשטיין ,כרמל ,2015 ,ישראל
רוזה ,שאטו דה פאמפלון ,גאסאן ,2016 ,צרפת
סאקה ,ג׳וזאן מיזונו לבן ,ניגאטה ,יפן
שרי ,חליפה  30שנה ,וווילאם המברט ,ספרד
וייונייה ,בלו סי ,קובננט ,מנרה ,2016 ,ישראל
פורט ,פאבור ,אמפורה ,2009 ,ישראל
ברברה ,מהר״ל ,אמפורה ,כרמל ,2006 ,ישראל
טוריגה נסיונל ,שאטו גולן ,2014 ,ישראל
שתיה חמה כלולה

230
התפריט מוגש למינימום זוג

שנות;הבציר;עשויות;להשתנות*

יינות מבעבעים
קרמו
שמפנייה

קרמה דה לימו ,דומיין מוסקאיו ,לאנגדוק ,צרפת
ברוט ,טרדיסיונאל ,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
גוורצטרמינר
ריזלינג

פינו גריג׳יו

דירלר קאדה ,אלזס ,2013 ,צרפת
פיספורטר ,מישלסברג ,זלבך ,מוזל ,2014 ,גרמניה
אוסטריכר לנשן קאבינט ,וגלר ,ריינגהו ,2011 ,גרמניה

278
167 / 42
236

לה טונלה ,פרמאריאקו ,2015 ,איטליה

157

פואה קרדינו ,דומיין בוט-גייל ,אלזס ,2014 ,צרפת
וייסבורגונדר ,וילה הויסגן ,מוזל ,2015 ,גרמניה

164
169

אסק ואלי ,מרלבורו ,2016 ,ניו זילנד
סאנסר לה טוילייר ,דומיין מישל רד ,עמק הלואר ,2015 ,צרפת
פואי פומה מיורום ,דומיין מישל רד ,עמק הלואר ,2012 ,צרפת

164
239
553

פלדשטיין ,כרמל ,2015 ,ישראל

222

ריטון ,אמפורה ,כרמל ,2016 ,ישראל
דומייין דה ל׳הוריזן ,רוסיון ,2014 ,צרפת

171
367

רוסאן

אחת ,ניצן סברסקי ,הרי יהודה ,2016 ,ישראל

198

וייונייה

בלו סי ,קובננט,מנרה ,2016 ,ישראל

מקבאו

ל׳אספריט ,דומיין דה ל׳הוריזון ,רוסיון ,2015 ,צרפת

219

בורגון ,לה שאבליזיין ,2015 ,צרפת

189

פינו בלאן

סוביניון בלאן

דבוקי
גראנש בלאן

אליגוטה
שרדונה

בראמיטו דל צ׳רוו ,אנטינורי ,פירנצה ,2015 ,איטליה
גראז׳ דה פאפא ,לוינסון ,הוד השרון ,2016 ,ישראל
לימו ,דומיין מוסקאיו ,לאנגדוק ,2010 ,צרפת
צ׳רווארו דלה סלה ,אנטינורי ,פירנצה ,2015 ,איטליה

200 / 50

174 / 44
229
315
363

יינות רוזה
גראנש
סירה

רוזה ,שאטו דה פאמפלון ,גאסאן ,2016 ,צרפת
בלו סי ,קובננט ,תל פארס ,2016 ,ישראל

שנות;הבציר;עשויות;להשתנות*

166 / 42
168

יינות אדומים
בורגון ,ויניירון דה טר סקרט ,2015 ,צרפת
ג׳בריי שמברטאן ,לה מרשה ,פייבליי ,2014 ,צרפת

164 / 41
382

פינו נואר

קריניאן

עמק יזרעאל ,כרם שפעיה ,2015 ,ישראל
וויאז׳ ,אמפורה ,כרמל ,2012 ,ישראל

174
217 / 55

גראנש

ל׳אוליבט רוז׳ ,קלו מארי ,לנגדוק ,2014 ,צרפת
שיסטס ,קום דל מאס ,רוסיון ,2015 ,צרפת
גשם אדום ,שאטו גולן ,רמת הגולן ,2015 ,ישראל
דומיין דה ל׳הוריזן ,רוסיון ,2011 ,צרפת

234
238
315
334

פטיט אורס ברון ,דומיין דה קולט ,קוט דה רון ,2014 ,צרפת
רזרב ,פלם ,גליל עליון ,2015 ,ישראל
קובננט ,תל פארס ,2015 ,ישראל

191
268
296

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

507

ברברה ד׳אלבה ,פונטני מונטזומלו ,פיימונטה ,2011 ,איטליה
מהר״ל ,אמפורה ,כרמל ,2006 ,ישראל

296
375

סירה

טינטו פינו
ברברה

קברנה פרנק

מרלו

קברנה סוביניון

אישתר ,פלדשטיין ,2014 ,ישראל
לה דום ,שאטו טיסייה ,סט .אמיליון ,גראנד קרו ,בורדו ,2009 ,צרפת
ירדן ,יקב רמת הגולן ,גליל ,2014 ,ישראל
שאנט קוקו ,אליאן דה רוס ,קוקומונט ,2012 ,צרפת
כרם בן זמרה ,דלתון ,גליל ,2012 ,ישראל
ירדן ,יקב רמת הגולן ,גליל ,2014 ,ישראל
גראנד וין ,קסטל ,הרי יהודה ,2015 ,ישראל
שאטו גולן ,רמת הגולן 2008 ,ישראל

359
2668
184
239
251
216 / 54
364
418

שנות;הבציר;עשויות;להשתנות*

קוקטיילים
OCGin
אורנג׳ מרטיני
סמוקי
וויסקי של חורף

ג׳ין  ,OCDסאקה ,אורוגולה ,ווניל ,לימון
סטולי גולד ,קוואנטרו ,רום  ,1919אנגוסטורה ,תפוז ,לימון
לפרויג  ,10גלנפידך  ,12ברבן נוב קריק ,רוזמרין ,שמן ארזים ,לימון
באומור  ,12רמי מרטן ,קוואנטרו ,לימון ,טוניק ,אנגוסטורה

47
59
65
67

