Bianco
דה ברטולי ,סמיון שרדונה )אוסטרליה( 34/130
יין יבש ,עגול ובעל מתיקות מעודנת

דה ברטולי ,גוורצטרמינר ריזלינג )אוסטרליה( 36/134
יין חצי יבש ,ארומטי ,בעל עושר טעמים טרופיים וחמיצות מאוזנת

פסקואה ,פינו גריג'יו )איטליה( 37/140

היין הלבן המפורסם מאזור ונציה 100% ,ענבי פינו גריג יו -יבש ,פירותי ,בעל חמיצות מאוזנת ,צעיר ומרענן

שבלי ,ברוקרד )צרפת( 170

 100%ענבי שרדונה ,יין יבש מינרלי ,מאוזן וארומטי

Spumante
פסקואה ,ספונטה רוזה )איטליה( 30/130
יין רוזה עם בעבוע ממושך ,עדין ,אלגנטי ומרענן

פסקואה ,פרוסקו )איטליה( 30/130

הגירסה האיטלקית לקאווה ,יין צעיר מבעבע ,מיוצר מענבי פרוסקו מאזור טרוויזיו,
צעיר ,פרחוני ,הרמוני ומאוזן

Rosso
קמפו די מארצ'ו )איטליה( 34/130

 100%ענבי סנג ובזה מדרום איטליה .יין השופע בפרי אדום וחמיצות מאוזנת

דה ברטולי ,שיראז -קברנה סוביניון )אוסטרליה( 36/134
שיראז אוסטרלי בשל ופירותי בשילוב קברנה סוביניון .יין עגול וחלק

פסקווא ,פאסימנטו רומיאו ויוליה ) איטליה( 40/152

בלנד סופר וורונזי המכיל ענבי מרלו ,קורבינה וקרואטינה שיושן בחביות עץ  .עגול קטיפתי עם טעמי פרי

פלם ,קלאסיקו )ישראל( 42/158

שילוב של  63%קברנה סוביניון 25% ,מרלו 10% ,קברנה פרנק ו  2%פטיט ורדו .מבנה מצויין ועושר פרי

קמפו וייחו קריאנזה ריוחה )ספרד( 150

מיינות הריוחה המפורסמים בעולם .עושר פרי עם דגש על טעמים קלויים מהחבית

פוג'יו אל קסונה קיאנטי סופריור )איטליה( 150

קיאנטי מאחוזת וילה קאסטליאני .מיושן שנתיים בחביות עץ אלון וכחצי שנה בבקבוק

קרפינטו ,דוגליו )איטליה( ) 75/150בקבוק קטן  375מ"ל(
שילוב של  50%מרלו ו 50%קברנה סוביניון .מבנה מצויין ועושר פרי

מיקלה קיארלו ,ברברה ד'אסטי סופריורה )איטליה( ) 77/152בקבוק קטן  375מ"ל(
 100%ענבי ברברה מאזור אסטי בחבל פיימונטה .פרי אדום ,רך וסיומת מרעננת ויבשה

פלם סופריורה סירה  /קברנה סוביניון )ישראל( 210
יין אלגנטי החושף פרי מתפרץ ,קטיפתי והרמוני

צ'יצ'לה ברטה ,ריפסו ואלפוליצ'לה סופריורה )איטליה( 210

מופק מענבים מובחרים של אחוזת צ יצ ילה ברטה עפ שיטת ריפסו הייחודית

פלם ,מרלו ריזרב )ישראל( 245

 90%מרלו 10% ,פטיט ורדו .יין שיושן  14חודשים בחביות עץ אלון .מרלו צפוף ,עשיר ואלגנטי

