
תפריט יין

By chefs Ran Shmueli & Tal Feigenbaum





לבן 

42 קלארו לבן, רקנאטי, ישראל 2021 

  49 טורונטס, סוזנה בלבאו, מנדוזה, ארגנטינה 2020 

52 פינו בלאן האוס קלוסטרברג, מרקוס מוליטור, גרמניה 2019    

58 סוביניון בלאן, ספרה, ישראל 2021  

                   62 שרדונה בורגון, אלאן שאבי, צרפת 2020      

64 שרדונה, ספרה, ישראל 2021   

אדום 

44 קלארו אדום, רקנאטי, ישראל 2019 

 49 ברברה ד'אלבה, ג'וזפה קורטזה, פיאמונטה, איטליה 2021 

52 קוט דה רון מון קאור, ז'אן לואי שאב, עמק הרון, צרפת 2020  

54 קונקרטה, דה פרמו, אברוצו, איטליה 2021    

58 קברנה סוביניון הראל, קלו דה גת, ישראל 2019    

 64 פרדיגמה, מרגלית, ישראל 2018 

ורוד 

48 גרי דה מרסלאן, רקנאטי, ישראל 2021 

 52 שאטו דה אקווריה, טאבל, צרפת 2021  

כתום

56 פאונוס לוריירו, אפרוס, פורטוגל 2020 

מבעבע 

בלאן דה בלאן, רמת הגולן, ישראל 2016      52

יינות בכוס

* שנות הבציר עלולות להשתנות בהתאם למלאי



ורוד  

172 גרי דה מרסלאן, רקנאטי, ישראל 2021 

202 שאטו דה אקווריה, טאבל, צרפת 2021 

234 קנצ'לי רוסאטו, ויני ראבאסקו, פיאנלה, אברוצו, איטליה 2021 

242 קלאדוק, גראז' דה פאפה, ישראל 2021 

256 גשם ורוד, שאטו גולן, ישראל 2021 

326 רוזה, ספ ומריה מוסטר, אוסטריה 2019 

444 קלו מיראל, דומיין אוט, פרובנס, צרפת 2020 

660  ברוטל, גוט אוגאו, בורגנלנד, אוסטריה 2020 

כתום

216 פאונוס לוריירו, אפרוס, פורטוגל 2020 

232 לה סליטה, ויני ראבאסקו, פיאנלה, אברוצו, איטליה  2021 

256 קראקונה, ארצ'יל ג'וניאבה, קאקאטי, גאורגיה 2018 

292 ווג' 210, פודרה פראדארולו, אמיליה רומאנה, איטליה 2020 

316 אלפא אומגה, יעקב אוריה, ישראל 2016 

384 תיאודורה, גוט אוגאו, בורגנלנד, אוסטריה 2020 

524 טרז, טיירי ג'רמן , עמק הלואר, צרפת 2018 

556 גראפין, ספ ומריה מוסטר, אוסטריה 2018 

מבעבעים  

178  N.V פרוסקו סופריירו אקסטרה דריי, קאבליירי, ונטו, איטליה

248 ירדן בלאן דה בלאן, שרדונה, רמת הגולן, ישראל 2016 

265 ירדן ברוט רוזה, יקב רמת הגולן, ישראל 2016 

356  N.V שמפניה ברוט, דלאמוט, צרפת

486 ירדן בלאן דה בלאן LD, שרדונה, רמת הגולן, ישראל 2009 

496 וליוס ברוט רוזה, פודרה פראדארולו, אמיליה רומאנה, איטליה 2015 

514  N.V שמפניה ברוט, ווב קליקו, צרפת

562  N.V שמפניה ברוט, בולינג'ה, צרפת

758  N.V שמפניה ברוט רוזה, לרמנדייה ברנייה, צרפת

840 שמפניה ברוט, ספיישל קלאב, בלאן דה בלאן פרימייר קרו, צרפת 2014 

1150 שמפניה ברוט "רוזה דה מאטוריישן", לרמנדייה ברנייה, צרפת 2013 

2268 שמפניה ברוט, קריסטל, לואי רודרר, צרפת 2012 

  3400 שמפניה, דום פריניון, צרפת 1999 

3400 שמפניה, דום פריניון רוזה, צרפת 2005 

יינות בבקבוק



לבן 
 

ישראל

158 קלארו לבן, רקנאטי 2021 

188 נחל חכליל, ויונייה רוסאן,  הנס שטרנבך 2021 

190 שנין בלאן גפנים בוגרות, רקנאטי 2020 

196 אלה, ויונייה, מוניץ 2021 

202 ירדן שרדונה, כרם אודם, רמת הגולן 2021 

208 פינו גריג'יו, לוריא 2021 

212 ספיישל רזרב לבן, רקנאטי 2018 

224 סוביניון בלאן, ספרה 2021 

226 שנין בלאן פרא, סוסון ים, ישראל 2021 

228 ריזלינג, מרגלית 2020 

230 סוביניון בלאן – רוסאן, מיקה 2022 

234 מיה לוצ'ה ביאנקו, קובי ארביב 2021 

236 גוורצטרמינר, מיקה 2022 

238 הצייד השקט, יעקב אוריה 2019 

240 סמיון, פלדשטיין 2019 

242 שרדונה, ספרה 2021 

264 סוביניון בלאן, שאטו גולן 2021 

278 גראז' דה פאפה, שרדונה, לוינסון 2021 

292 וויט סיגנצ'ר, ספרה 2021 

  312 מרגלית בלאן, מרגלית 2019 

332 שורש לבן, צרעה 2021 

518 סיקרא שרדונה, קלו דה גת 2019 

צרפת

238 שרדונה בורגון, אלאן שאבי, צרפת 2020 

244 שבלי, דומיין וריניו 2020  

258 סנסר גפנים בוגרות, הנרי בורג'ואה, עמק הלואר 2021 

266 בורגון "לה הוט דה צ'אמפ", ז.מ.פילו 2020 

332 מאקונז פואי פוסה, דומיין אוביג, בורגון 2020 

346 פואי פומה, שאטו דה טראסי, עמק הלואר 2019 

372  סבנייה, דומיין דו פליקאן, ארבואה, ז'ורה 2018 

426  שבלי "מיס טרדיב", פט לופ 2019 

448  סנסר "לה רומיין", דומיין ואשרון, עמק הלואר 2020 

יינות בבקבוק



496  אליגוטה, בנואה אונט, בורגון 2017 

508  מרסו "קאמוס", בוייר מרטנו 2019 

532  פוליני מונראשה ,אלאן שאבי 2019 

594 סומור "ברזה", ג'יברטו, עמק הלואר 2018 

668 שבלי גראן קרו "בלאנשו", פטריק פיוז 2019 

742 ברון דה L, ברון דה לאדוסט, פואי פומה, עמק הלואר 2017 

880 מרסו פרימייר קרו "לה פורוזוט דסוס", טיסייה 2019 

974 שאטונף דו פאפ, שאטו דה בוקסטל, פרין, עמק הרון 2015 

1080 "קורטון שרלמן" גראן קרו, דוברויי פונטיין 2019 

1124 סיינט אובין פרימייר קרו "אן רמילי", הובר לאמי 2018 

1230 מרסו פרימייר קרו "צ'ארמס", לוסיין לה מואין 2018 

                                                1260 שבלי גראן קרו "מוטון" מונופול, לונג דפאקה 2019 

1520 מרסו פרימייר קרו "קלו דו פרייר", אלברט גריבו 2016 

1950 מרסו פרימייר קרו "צ'ארמס", טיירי פילו 2019 

2420 פוליני מונראשה פרימייר קרו "קלו טרופייר" בנואה אונט 2018 

2600 קלו רוגארד "ברזה", סומור, עמק הלואר 2009 

2650 "קורטון שרלמן" גראן קרו, ברנרד מורו 2017 

3260 "באטאר מונראשה" גראנד קרו, דומיין פייר מורי 2012 

3650 סיינט אובין פרימייר קרו "אדוארד הוט דנסיט", הובר לאמי 2019 

4200 מרסו, ארנו אונט 2018               

7500 מרסו, קוש דורי 2018 

גרמניה - אוסטריה

188  ריזלינג קבינט, גונטר שטיינמיץ, גרמניה 2019 

192  פינו בלאן האוס קלוסטרברג, מרקוס מוליטור, גרמניה 2019 

342  גמישטר זץ טרסן 1957, אנה ומרטין ארנדרופר, אוסטריה 2019 

362  גלבר מוסקטלר אופוק, ספ ומריה מוסטר, אוסטריה 2019 

396  ריזלינג "גולדטרופכן" GG, הארט, מוזל, גרמניה 2019 

422  אקס וורו 2, וורליץ, סטיריה , אוסטריה 2018 

462  טימותיאוס, גוט אוגאו, בורגנלנד, אוסטריה 2018 

 512  גראף סוביניון בלאן, ספ ומריה מוסטר, אוסטריה 2017 

   688  ריזלינג "קלאוס אמ-ברג", ניקוליאוף, ווכאו, אוסטריה 2013 

796  אמרם גוורצטרמינר, גוט אוגאו, בורגנלנד, אוסטריה 2020 

1180  מטילד, גוט אוגאו, בורגנלנד, אוסטריה 2018 

1060\4700  ריזלינג "וינוטק", ניקוליאוף, ווכאו, אוסטריה 1995\2002 

יינות בבקבוק



עולם

 184 פורמינט יבש, רויאל טוקאי, טוקאי, הונגריה 2019 

190 סוביניון בלאן, דוג פוינט, ניו זילנד 2021 

192  טורונטס, סוזנה בלבאו, מנדוזה, ארגנטינה 2020 

196 אלבריניו, מרטין קודאס, ראייס באשס, ספרד 2021 

226 לורו, אלווארו פלאסיוס, גליסיה, ספרד 2020 

232 סמארודני, הטסולו, הונגריה 2019 )500 מ"ל( 

252 דאו רזרבה, אנקרוזאדו לייט רליס, אלבארו קסטרו, פורטוגל 2020 

316 אסטייט ארגירוס קווה מונסיניורי, סנטוריני, יוון 2018 

348 ארטיפישה ליאניטו פררה, בורחה פרז, טנריף, האיים הקנריים 2017 

372 אלבריניו גראן ויניו, פאזו ברנטס, ראייס באשס, ספרד 2019 

408 קפאלנייה, מרקס דה מורייטה, ריוחה, ספרד 2017 

658 שרדונה, בודגה צ'אקרה, פטגוניה, ארגנטינה 2020 

יינות בבקבוק

איטליה

218 סואבה קלאסיקו, טמליני 2018 

232 גאבי, לה ראיה, פיאמונטה 2021 

264 גרי, פינו גריג'יו, ליס נריס, פריולי 2019 

680\512 שרדונה צ'ארוורו דלה סלה, אנטינורי, אומבריה 2020\2017 

732 רואניה מונטמרצינו, פיאמונטה 2018 

876 טרביאנו ד'אברוצו, ולנטיני, אברוצו 2017 

1362 פיאנו די אוולינו, פיאנטה א'לפיו, חואקין 2013 



ישראל

168 קלארו אדום, רקנאטי 2019 

192 "אוניקס" קריניאן, שוהם 2019 

208 קלארו מנרה, פטיט סירה אשכולות שלמים, רקנאטי 2019 

216 הרי יהודה, צרעה 2021 

232 קברנה סוביניון הראל, קלו דה גת 2019 

234 "לה ג'נאבה" סירה, הנס שטרנבך 2019 

242 פרדיגמה, מרגלית 2018 

סירה, שאטו גולן 2019                                                                       266

288 "בלאק אוניקס" קברנה סוביניון, שוהם 2019 

292 גראז' דה פפה, לוינסון 2020 

 311 מרסלאן, מיה לוצ'ה 2020 

320 קברנה סוביניון רזרב, פלם 2020 

366 אנטואן, סוסון ים 2013 

386\492 קברנה פרנק, מרגלית 2017\2019 

404 אלול, סוסון ים 2015 

462 סיקרא סירה, קלו דה גת 2016 

486 יער יתיר, יתיר 2019 

532\694 מיסטי הילס, צרעה 2017\2020 

612 ירדן בראון, רמת הגולן 2015 

648 פלאם נובל, פלאם 2018 

712 עמק איילון, קלו דה גת 2011 

746 אליעד, שאטו גולן 2013 

842 אניגמה, מרגלית 2014 

988 גראנד ויטאל, לוריא 2008 

1480 ירדן רום, רמת הגולן 2012 

1540 קברנה סוביניון, מרגלית 2002 

1620 קברנה פרנק, מרגלית 2002 

1680 "יאיר" אניגמה, מרגלית, נאפה ואלי, ארה"ב 2012 

1984  מרלו, מרגלית 2000 

1635  מגנום קברנה סוביניון, שאטו גולן, ישראל 2008 

2062  מגנום אניגמה, מרגלית, ישראל 2013 

2960 דאבל מגנום ירדן סירה, כרם מורדות אביטל, רמת הגולן, ישראל 2008 

אדום 

יינות בבקבוק



צרפת

 ● ● עמק הלואר
248  קברנה פרנק, ג'יברטו, סומור 2019 

268  קברנה פרנק "לה גראנד קלו", י.אמירו, בורגויי 2019 

340  "קלו לשלייר" , טיירי ג'רמן, סומור שמפיני 2019 

584  "לה ארבואה", ג'יברטו, סומור 2017 

3500  "לה בורג", קלו רוגארד, סומור שמפיני 2015 

4650 "לה פויה", קלו רוגארד, סומור שמפיני 2006 

●● עמק הרון
192 קוט דה רון מון קאור, ז'אן לואי שאב 2020 

228 קרוז הרמיטאג', מקסים גראיו 2019 

298 "אנטריג" סירה, כ.מ רושייר 2020 

386 שאטונף דו פאפ, פרין 2019 

516 סיינט ג'וזף "לה שאב", כ.מ. רושייר 2019 

718 קוט רוטי מייסון רוג', דומיין ג'ורג' וורניי 2017 

824 הרמיטאז' "לה סיזראן", שפוטייה 2016 

1336 קוט בלונד "לה קומטס", כריסטוף פישון 2018 

3520 הומאז' בוקסטל, פרין 2012 

4260 הרמיטאג' "לה פווילון", שפוטייה 2010 

 קוט רוטי, קוט דה בלונד, רנה רוסטינג 1989   4400

●● בורגון

228 בוז'ולה וילאז' "פלור דה פו", מישל קלוטייר 2019 

256 בורגון "לה פרינס וין", אלאן בורגה 2018 

324 קוט דה נואי גפנים בוגרות, ז'אן מאר מילו 2016 

470 מולין-א-וונט "סטיקס", ז'ול דז'ורנה, בוז'ולה 2016 

536 שאמבול מוזיני, גלאנטיניי 2019 

698 בון פרימייר קרו "לה מונטרבנו", וינסנט דנסר 2019 

                                                              742 ג'ברי שאמברטין, פמיל טראפה 2018 

770 מוריי סנט דני, דומיין דה למבריי 2019 

952 פומארד פרמייר קרו "לה רוג'ינס הוטס", גלאנטיניי 2018 

1120 וולנה פרימייר קרו "טיילפה", מרקז ד'אנג'רוויל 2018 

1216 ווג'ו פרימייר קרו "לה פטיט ווג'ו", הודלה נואולה 2018 

1370 ג'ברי שאמברטין, ז'אן מרי פורייה 2019 

1418 שאמבול מוזיני פרמייר קרו "לה פאסאלוט", גלאנטיניי 2018 

1640 וון רומנה פרימייר קרו "לה סושוטס", ז'אן מארק מילו 2017 

                                1980 "קלו דה לה רוש" גראן קרו, דומיין ארלו  2018 

2312 וון רומנה "לה בו מונט", הודלה נואלה 2018 

2446 ג'יסוס פרימייר קרו, בושארד 1989 

2780 מוריי סנט דני פרימייר קרו "קלו דה בוסיירי", רומייה 2019 

3240 "קלו דה למבריי" גראן קרו מונופול, דומיין דה למבריי 2019 

3320 "קלו דה לה רוש" גראן קרו, לוסיין לה מואין 2018 

יינות בבקבוק



3730 "לה גראן רוי" גראן קרו מונופול, דומיין פרנסואה למארצ'ה 2017 

4112 ג'ברי שאמברטין פרימייר קרו "לאבו סנט ג'אק",ארמאנד רוסו 2019 

4382 "שארמס שאמברטין" גראן קרו, ז'אן מרי פורייה 2018 

6948 "קלו דה לה רוש" גראן קרו, דוז'אק 2019 

7600 "רומנה סנט ויואן" גראן קרו, הודלה נואלה 2019 

●● בורדו
214 שאטו אודילון, הו מדוק 2017 

346 מרלו גראן קרו, שאטו קרואה דה לברי, סנט אמיליון 2019 

570 שאטו לפלור גאזין, פומרול 2014 

764 שאטו או-באז' ליברל, פויאק 2016 

1380  שאטו טרופלונג מונדו, סנט אמיליון 2014 

3180 פונטה קאנה, שאטו פונטה קאנה, פויאק 2009 

3850 שאטו קוס ד'אוסטורנל, סנט אסטף 1990 

4240 שאטו דוקרו – ביוקאו, סנט ג'וליין 1995 

4800 שאטו לאוביל לס קאסס, סנט ג'וליין 1996 

11250 פטרוס, שאטו פטרוס, פומרול 2014 

איטליה

184 ברברה ד'אלבה, ג'וזפה קורטזה, פיימונטה 2021 

204 קונקרטה מונטפוליציאנו ד'אברוצו, דה פרמו, אברוצו 2021 

218 רוסו די מונטפולצ'יאנו, אביניונזי, טוסקנה 2019 

222 אתנה רוסו, טרה נרה, סיציליה 2020 

242 וינו נובילה די מונטפוליצ'אנו, פוליציאנו, טוסקנה 2018 

336 ברברסקו, פרודוטורי דל ברברסקו, פיימונטה 2018 

356 בולגרי 'קונט אוגו', גואדו אל טאסו, אנטינורי, טוסקנה 2019 

452 קיאנטי קלאסיקו רזרבה, בורו דל דיאבולו, אורמני 2016 

502 ברונלו, קסטיליונה דל בוסקו, טוסקנה 2016 

674 ברברה ד'אלבה "קאסקינה פראנסיה", ג'.קונטרנו, פיימונטה 2019  

740 רוסו די מונטלצ'ינו, סטלה די קמפאלטו, טוסקנה 2016 

934 דזידריו, מרלו, אביניונזי, טוסקנה 2010 

1152\982 ברונלו די מונטלצ'ינו, קול ד'אורצ'יה, טוסקנה 1995\1999 

1184 גראנדי אנטה רזרבה די מונטפולצ'יאנו, אביניונזי, טוסקנה 2013 

1258 קיאנטי קלאסיקו "בלה וויסטה", קסטלו די אמה, טוסקנה 2013 

1312 ברולו ג'ינסטרה רזרבה, פאולו קונטרנו, פיימונטה 2008 

1420 ברונלו רזרבה 1100, קסטיליונה דל בוסקו, טוסקנה 2015 

1980 ברולו "קאסקינה פראנסיה", ג'.קונטרנו, פיימונטה 2017 

2240 מונטפוליציאנו ד'אברוצו, ולנטיני, אברוצו 2015 

2780 אמרונה, דל פורנו רומאנו, וולפוליצ'לה קלאסיקו 2008 

3520 סולדרה קאסה באסה, ג'יאנפרנקו סולדרה, טוסקנה 2013 

יינות בבקבוק



ספרד

238  לה ברוחה דה רוז'אס, קומנדו ג'י, מדריד 2018 

256  ריוחה רזרבה, מארקס דה מורייטה, ריוחה 2017 

302  מרטינה ברו, מאס מרטינט, פריורט 2020 

496  לה פדריסה קריניאן, אדטריה, קטלוניה 2015 

552  פאוסטינו גראן רזרבה, ריוחה 2001 

612  גראן רזרבה 904, לה ריוחה אלטה, ריוחה 2011 

818  קלו מוגדור, פריורט 2018 

1380\2020  ולבואנה 5 רזרבה, וגה סיציליה, ריביירה דל דוארו 2008\2016 

1584  קסטיו ייגאי גראן רזרבה, מרקז דה מורייטה, ריוחה 2010 

1980  גראן רזרבה 890, לה ריוחה אלטא, ריוחה 2010 

3450  אוניקו, וגה סיציליה, ריביירה דל דוארו 2012 

9600  מגנום אוניקו, וגה סיציליה, ריביירה דל דוארו, ספרד 1990 

עולם

228  קברנה סוביניון, אנג'לס אנד קאובויס, סונומה, ארה"ב 2020 

292  דוניה ברנרדה, לואיס פיליפה אדוארדס, עמק קולשגואה, צ'ילה 2017 

372  אטאנאסיוס, גוט אוגאו, בורגנלנד, אוסטריה 2020 

386  מלבק "היסטוריק רואוס", קאטנה אלטה, מנדוזה, ארגנטינה 2018 

484  קשיסטו קרו אדום, לואיס שברה, פורטוגל 2017 

612  קארו, דומיין בודגס קארו, מנדוזה, ארגנטינה 2017 

616  ג'וספין, גוט אוגאו, בורגנלנד, אוסטריה 2019 

720  ג'ושוארי, גוט אוגאו, בורגנלנד, אוסטריה 2017 

 894  "טריינטה אי דוס" פינו נואר, בודגה צ'אקרה, פטגוניה, ארגנטינה 2019 

 1180  ברטולדי, גוט אוגאו, בורגנלנד, אוסטריה 2019 

1870 טו האנדס, ארס, עמק בארוסה, אוסטרליה 2015 

יינות בבקבוק




