sparkling
Cava Jaume Serra, Spain
A golden sparkling wine with
a refreshing aroma of ripe
tropical fruit

 מ"ל750  מ"ל350

85

_

כוס

22

white semi-dry

מבעבע
 ספרד,קאווה ג'אום סרה
יין מוזהב מבעבע בעל ארומה רעננה
של פרי טרופי בשל

לבן חצי יבש

Blue Fin Gewurztraminer,
Germany
An aromatic wine with touches
of tropical fruit and a pleasant
sweetness

98

_
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2 Vats, Carmel Winery
A blend of Gewurztraminer,
Muscat and Colombard wines
for a light and crisp experience

105

_

_

dry white

 גרמניה,בלו ווין גוורצטרמינר
יין ארומטי בעל ניחוחות פרי טרופי
מתפרצים ומתיקות נעימה
 יקב כרמל,VATS 2
 מוסקט,שילוב של זני גוורצטרמינר
וקולומברד לחוויה מתקתקה ומהנה

לבן יבש

Gamla Chardonnay,
Golan Heights Winery
A delicate lemony wine with an
emphasis on the fruity taste

96

54

_

Sauvignon Blanc,
Recanati Winery
A wine with a fruity aroma with
touches of white grapefruit

105

_
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White Tulip, Tulip Winery
A wine with a fruity aroma
and a fresh acidity

118

_

_

red

 יקב רמת הגולן,שרדונה גמלא
יין עדין ולימוני עם דגש על טעמי הפרי
 יקב רקנאטי,סוביניון בלאן
יין בעל ארומה פירותית עם נגיעות
של אשכולית לבנה
 יקב טוליפ,וויט טוליפ
יין בעל ארומה פירותית וחמיצות רעננה

אדום

Ela, Galil Mountain Winery
A special blend of Barbera and
Syrah which give a unique spice
and taste to the wine

110

_
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Merlot, Recanati Winery
A wine with aromas of cherry,
plum and herbs with a touch
of oak

118

_

_

 יקב רקנאטי,מרלו
 שזיף,יין בעל ארומות של דובדבן
ועשבי תיבול עם ניחוחות עץ אלון

Gamla Nature Cabernet-Merlot,
Golan Heights Winery
A classic blend of the intensity
of Cabernet and the delicacy
of Merlot

122

64

_

,קברנה מרלו השמורה
יקבי רמת הגולן
השילוב הקלאסי בין הקברנה העוצמתי
והמרלו המעודן

Yiron, Galil Mountain Winery
The ultimate blend – Cabernet
for intensity, Merlot for delicacy,
and Syrah for depth

154

_

_

 יקב הרי גליל,יראון
,הבלנד האולטימטיבי – קברנה לעוצמה
מרלו לעידון וסירה לטעם עמוק

 יקב רמת הגולן,אלה
חיבור מיוחד ועדין של ברברה וסירה
אשר נותנים תיבול וטעם ייחודי ליין

