
ארומטי ומתקתק|לבן 

מרענן ופירותי|לבן 

מינרלי ומורכב|לבן 

חמאתי ועשיר|לבן 

148ספרד, קטלוניה, ויניה אזמרלדה, טורס

18537ליטר1–סלובניה , סטירייה, ן'חלוג, קובל

16441גרמניה, מוזל, אורבן ריזלינג, ניק וייס

205איטליה, ונטו, יבאייה'צלה לוגאנה, זובומונטה 

15639איטליה, פולייה, טימוורמנטינו, סן מרזנו

158איטליה, אומבריה, אורייבטו קלאסיקו, קסטלני

16842ארגנטינה, לה ריוחה, סול פה סול טורונטס, מרסלו פלריטי

16842פורטוגל, וינו ורדה, ביקו אמרלו, קינטה דו אמאל

17644איטליה, סיציליה, שרדונה גרילו, פסקוואה

182ספרד, ריוחה, בלאנקו, לופז דה הארו

19248סלובניה, סטירייה, מוסקט צהוב, גונץ

20050ניו זילנד, מרלבורו, סוביניון בלאןG.N, אינביבו

20852ישראל, כפר תקווה, נט סוביניון בלאן, טוליפ

210הונגריה, טוקאי, פורמינט יבש, שאטו דרסלה

22456צרפת, עמק הלואר, לה טוף ווברה יבש, מייסון דאראגון

224צרפת, לואר, סאנסר, וליבה'פסקל ג

255ישראל, גליל, דבוקי, פלדשטיין

16842צרפת, עמק הרון, ויוניה, דלאס

20852איטליה, ונטו, משחור ללבן, זימה

21654הונגריה, טוקאי, פורמינט יבש, רויאל

220צרפת, בורגון, שאבלי, גוטרודומיין 

245ישראל, שפלת יהודה, גבעת הבשמים, בזק

305גרמניה, מוזל, ריזלינג גפנים בוגרות, מרקוס מוליטור

16842ב"ארה, קליפורניה, שרדונה, מונדבירוברט ' וודברידג

23258צרפת, בורגון, אנייברה'גלוני מקון, אדו'גלואי 

260ישראל, כרמל, שרדונה, בת שלמה

275ניו זילנד, מרלבורו, שרדונה, בייקלאודי

305ישראל, הרי יהודה, שרדונהC, קסטל

19:30–18:00כל יום 
הנחה על כל תפריט האוכל והמשקאות 30%

|כתום 
19649ישראל, שפלת יהודה, כתום, בטא

22055סלובניה, סטירייה, סיבי פינו, קובל

260סלובניה, פרימורשקה, מלבזיה, שטקר

280טבעי  , אורגני–איטליה , פיאמונטה, סבייה, דמרי

295טבעי-צרפת , רוסיון, ה דה גרי'טארונז', דומיין לפאג



|רוזה 

18045איטליה, פוליה, פרימיטיבואפסימנטולוקאלה, טרולימאסריה בורגו די 

22456ב"ארה, קליפורניה, קברנה סוביניון חביות ברבן, מונדבירוברט 

255ספרד, פריורט, פריורטדל קאמינס, פלסיוסאלברו

268ספרד, טורו, רסיואל , מאטסו

305איטליה, ונטו, לה'ולפוליצדלה אמארונה, ויואלדי

וקלילפירותי| אדום 
15238איטליה, ונטו, סופריורהלה'ולפוליצ, זנאטו

15639בוסניה הרצגובינה, מוסטר, בלאטינההרצגו, יטלוק'צוינרייה

164פורטוגל, אלגרבה, טינטו, אלבורוילה 

215איטליה, פיימונטה, 7, וינייהסטה 

23258ישראל, גליל עליון, רוסו, לוריא

מתובל ואדמתי| אדום 
16842איטליה, ונטו, אלנרה, זנאטו

178צרפת, בורגון, נואידה קוט, אלבר בישו

19649ארגנטינה, מנדוזה, מלבקאל בורו , סנטה חוליה

198ספרד, ריוחה, ריוחה רזרבה, ברוניה

21253ישראל, גליל מערבי, G.S.M, כישור

230ישראל, רמת הגולן, סירה, קנטיר

274ארגנטינה, מנדוזה, קברנה פרנק, ר'סיגנצמרסלו פלריטי 

2019315, ישראל, שפלת יהודה, המערה, בזק

קלאסי ויבש| אדום 
205איטליה, אלבה, אלבה'דטו'דולצמוסקו , פרונוטו

218צרפת, בורדו, אמיליוןמונטאן סנט , גוויושאטו 

22055צרפת-ספרד , בשלישיתגראנש', דומיין לפאג

255צרפת, מדיראן, גפנים בוגרותמדיראןטאנט, קפמרטייןדומיין 

365ישראל, כרמל, בטי קווה, בת שלמה

380איטליה, ונטו, 60:20:20, זימה

עשיר ועוצמתי| אדום 

15238ספרד, ריוחה, רוזה, ולדמרקונדה

176ישראל, כפר תקוה, וייט פרנק, טוליפ

22055ישראל, גליל עליון, פלוררוזה לה , לוריא

224ישראל, שפלת יהודה, רוזה, בטא

255איטליה, ונטו, מיניטס11, פסקוואה

19:30–18:00כל יום 
הנחה על כל תפריט האוכל והמשקאות 30%

18639איטליה, טרויזו, ברוטפרוסקו, מיונטו

195ארגנטינה, מנדוזה, סול פה סול ברוט רוזה, מרסלו פלריטי

240סלובניה, סטירייה, בייתה פט נט, קובל

420צרפת, שמפיין, NVברוט , רוינאר

|בועות 


