Wine Pairing

יין מוביל זקט טרדיסיונאל ,ברוט ,לואיס גונטרום ,2006 ,גרמניה
לימו ,דומיין מוסקאיו ,לאנגדוק ,2010 ,צרפת
סאקה ,ג'וזן לבן
קפלאניה רזרבה ,מרקז דה מורייטה ,ריוחה ,2012 ,ספרד
וינו נובילה די מונטפולצ׳יאנו ,אביניונזי קורטונה ,2012 ,איטליה
אישתר ,פלדשטיין ,2014 ,ישראל
טוריגה נסיונל ,שאטו גולן ,2014 ,ישראל
שתיה חמה כלולה
285
*מוגש למינימום שני סועדים
*שנות הבציר עשויות להשתנות

לאדם

אפריטיף

נגרוני
ג׳ין טוניק
מרטיני

ג׳ין  ,OCDגליאנו מושרה במרווה ,מרטיני רוסו

46

ג׳ין  ,OCDטוניק ,מלפפון

46

ג׳ין הנדריקס ,מרטיני יבש

53

יינות ב Coravin

סוביניון בלאן לבן

ויורה לבן

שרדונה לבן
טמפרניו אדום
ברברה אדום

)(125 ml

*שנות הבציר עשויות להשתנות

דראגה קוליו ,גוריצה ,2013 ,איטליה

39

קפלאניה רזרבה ,מרקז דה מורייטה ,ריוחה ,2012 ,ספרד

42

שבלי פרמייה קרו ,מונטה דה טונר ,שבלי ,2013 ,צרפת

62

טונדוניה רזרבה ,לופז דה הרדיה ,ריוחה ,2005 ,ספרד

46

מהר״ל ,אמפורה ,כרמל ,2006 ,ישראל

66

יינות בכוסות
ריזלינג מבעבע

)(175 ml

*שנות הבציר עשויות להשתנות

זקט ,ברוט ,זלבאך-אוסטר ,מוזל ,2013 ,גרמניה

57

ריזלינג לבן

פיספורטר ,מישלסברג ,זלבך ,מוזל ,2014 ,גרמניה

42

וייונייה לבן

בלו סי ,קובננט,מנרה ,2016 ,ישראל

50

שרדונה לבן

בראמיטו דל צ׳רוו ,אנטינורי ,פירנצה ,2015 ,איטליה

44

גראנש רוזה

רוזה ,שאטו דה פאמפלון ,גאסאן ,2016 ,צרפת

42

סגין-מנואל בון ,בורגון ,2015 ,צרפת

54

קריניאן אדום

שמבור ,וורטמן ,כרמל ,2014 ,ישראל

40

פינוטאז אדום

קננקופ ,קדט ,2012 ,דרום אפריקה

51

פינו נואר אדום

יינות מבעבעים
ריזלינג

שמפניה

זקט ,ברוט ,זלבאך-אוסטר ,מוזל ,2013 ,גרמניה

228

זקט טרדיסיונאל ,ברוט ,לואיס גונטרום ,2006 ,גרמניה

269

ברוט ,טרדיסיון ,גסטון שיקה ,שמפיין ,צרפת

322

ברוט ,בולינג׳ר ,ספיישל קאווה ,שמפיין ,צרפת

460

ברוט ספיישל קלאב ,גסטון שיקה ,שמפיין , 2007 ,צרפת

538

יינות רוזה
גראנש

סירה

)(750 ml

*שנות הבציר עשויות להשתנות

)(750 ml

*שנות הבציר עשויות להשתנות

רוזה ,שאטו דה פאמפלון ,גאסאן ,2016 ,צרפת

166

גשם ורוד ,שאטו גולן ,רמת הגולן ,2017 ,ישראל

210

בלו סי ,קובננט ,תל פארס ,2016 ,ישראל

168

יינות לבנים
גוורצטרמינר

)(750 ml

*שנות הבציר עשויות להשתנות

דירלר קאדה ,אלזס ,2013 ,צרפת

278

פיספורטר ,מישלסברג ,זלבך ,מוזל ,2014 ,גרמניה

167

דונהוף ,נאהה ,טרוקן ,2014 ,גרמניה

202

אוסטריכר לנשן קאבינט ,וגלר ,ריינגהו ,2011 ,גרמניה

236

דיידסהיימר קיזלברג ,בסרמן – יורדן ,פפלץ ,2011 ,גרמניה

245

קובאל ,פטוביונה ד.או.או ,סטירייה ,2016 ,סלובניה

158

פואה קרדינו ,דומיין בוט-גייל ,אלזס ,2014 ,צרפת

164

עמק שפיה ,וורטמן ,כרמל ,2016 ,ישראל

161

אסק ואלי ,מרלבורו ,2016 ,ניו זילנד

164

פואי פומה מדמואזל דה טי ,שאטו דה טרסי ,עמק הלואר ,2015 ,צרפת

214

דראגה קוליו ,גוריצה ,2013 ,איטליה

216

פואי פומה מיורום ,דומיין מישל רד ,עמק הלואר ,2012 ,צרפת

553

פלדשטיין ,כרמל ,2015 ,ישראל

222

דומייין דה ל׳הוריזן ,רוסיון ,2014 ,צרפת

367

אחת ,ניצן סברסקי ,הרי יהודה ,2016 ,ישראל

198

לה טר בלאנש ,דומיין בל ,קרוז-הרמיטאז׳ ,2015 ,צרפת

253

סטלה סולר ,שאטו קרואה דה לברי ,בורדו ,2015 ,צרפת

377

וייונייה

בלו סי ,קובננט,מנרה ,2016 ,ישראל

220

מקבאו

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

219

קפלאניה רזרבה ,מרקז דה מורייטה ,ריוחה ,2012 ,ספרד

230

אליגוטה

בורגון ,לה שאבליזיין ,2015 ,צרפת

189

שרדונה

בראמיטו דל צ׳רוו ,אנטינורי ,פירנצה ,2015 ,איטליה

174

סגין-מנואל בון ,בורגון ,2015 ,צרפת

195

סטרלינג ,סונומה ,קליפורניה ,2015 ,ארה״ב

219

גראז׳ דה פאפא ,לוינסון ,הוד השרון ,2016 ,ישראל

229

לימו ,דומיין מוסקאיו ,לאנגדוק ,2010 ,צרפת

315

שבלי פרמייה קרו ,מונטה דה טונר ,שבלי ,2013 ,צרפת

352

לה רשו ,דומיין סגין-מנואל בון ,פוליני-מונרשה 2014 ,צרפת

485

ריזלינג

פינו גריג׳יו

פינו בלאן
סוביניון בלאן

דבוקי
גראנש בלאן
רוסאן

סמיון

ויורה

יינות אדומים
פינו נואר

גמאי
טמפרניו
קריניאן

גראנש

סירה

סנג׳ובזה
טינטו פינו
ברברה

קברנה פרנק

מרסלן
מרלו

פינוטאז
קברנה סוביניון

)(750 ml

*שנות הבציר עשויות להשתנות

סגין-מנואל בון ,בורגון ,2015 ,צרפת

214

ג׳בריי שמברטאן ,לה מרשה ,פייבליי ,2014 ,צרפת

382

קויירון ,עמק הרון ,2015 ,צרפת

183

טונדוניה רזרבה ,לופז דה הרדיה ,ריוחה ,2005 ,ספרד

258

שמבור ,וורטמן ,כרמל ,2014 ,ישראל

161

עמק יזרעאל ,כרם שפעיה ,2015 ,ישראל

174

וויאז׳ ,אמפורה ,כרמל ,2012 ,ישראל

217

ל׳אוליבט רוז׳ ,קלו מארי ,לנגדוק ,2014 ,צרפת

234

שיסטס ,קום דל מאס ,רוסיון ,2015 ,צרפת

238

גשם אדום ,שאטו גולן ,רמת הגולן ,2015 ,ישראל

315

דומיין דה ל׳הוריזן ,רוסיון ,2011 ,צרפת

334

פטיט אורס ברון ,דומיין דה קולט ,קוט דה רון ,2014 ,צרפת

191

רזרב ,פלם ,גליל עליון ,2015 ,ישראל

268

קובננט ,תל פארס ,2015 ,ישראל

296

וינו נובילה די מונטפולצ׳יאנו ,אביניונזי קורטונה ,2012 ,איטליה

282

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

507

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

296

מהר״ל ,אמפורה ,כרמל ,2006 ,ישראל

375

אישתר ,פלדשטיין ,2014 ,ישראל

359

לה דום ,שאטו טיסייה ,סט .אמיליון ,גראנד קרו ,בורדו ,2009 ,צרפת

2668

ז׳ו דה וי ,דומיין דה לה גרביטה ,בדרידס ,2016 ,צרפת

146

סטרלינג ,סונומה ,קליפורניה ,2014 ,ארה״ב

158

שאנט קוקו ,אליאן דה רוס ,קוקומונט ,2012 ,צרפת

239

כרם בן זמרה ,דלתון ,גליל ,2012 ,ישראל

251

קננקופ ,קדט ,2012 ,דרום אפריקה

202

שורש אדום ,צרעה ,הרי יהודה ,2016 ,ישראל

229

גראנד וין ,קסטל ,הרי יהודה ,2015 ,ישראל

364

שאטו גולן ,רמת הגולן ,1999 ,ישראל

890

