
פאודה
 פסטיס, למונגראס, אננס, אבטיח, בזיליקום וליים

46

בשבילה גיבורים עפים
 אמארו סנטוני, מנגו, ליים, תפוזים וטוניק

53

לילה לבן
 אוזו פלומארי, אשכוליות, קוקוס ולמונגראס

51

עספור
 קטל וואן, קלינק רוזה, מנגו ואננס לימוני

58

פבלו אסקובר
 מילגרו סילבר, אמרטו, אפרסק, זסט תפוז ורוזמרין

58

פול מון
הנדריקס, פסואה, טראגו ג'מייקה, למונגראס ודובדבני אמרנה

62

הפרלמנט
 ג'ין מארה, מנגו, טראגו קופיפי, למונגראס ובזיליקום אדום

62

מלכת היופי של ירושלים
 אננס, סאוור וטוניק לימוני

39

הסנגרייה של הששון
 יין לבן, קטל וואן וליצ'י

48

צ׳ייסרים
קטל וואן | ערק | קמפרי   20

פידג' | ייגרמייסטר | בחרובקה

24   | Honey ג'ק דניאלס | ג'ק דניאלס
ג'ק דניאלס Fire | ג'וני ווקר בלאק לייבל | 

Duval קא בלאנקו | ערק נח לימונים | פסטיס

29 בושמילס קריביאן רום | הנדריקס לונאר 

קֹוְקֶטְיִלים ְוֵצ'ְיֶסִרים

שותים



בחירת	החודש	
יראון רוזה | יקב הרי גליל                                         51                                                               

מבעבע	
ברוט רוזה מבעבע | קראמן דה לואר | צרפת             42                                                               

פרוסקו אקסטרא דריי | מאסקיו דיי קאבליירי | איטליה         32

רוזה	
ויניה דה ניקול | פול מאס | צרפת                              46

יין	לבן	
ששון זהרה | שרדונה - רוסאן | יקב לוריא                50
שרדונה | כרם אורגני אודם | ירדן | יקב רמת הגולן   51
יראון סוביניון בלאן | יקב הרי גליל                           54
ווברה | מארק ברדיף | עמק הלואר                            56

יין	אדום	
ששון ברברה | יקב לוריא                                          52
50/50 | יקב אסף                                                      51
קוט דה רון | בלרוש אדום | שאפוטייה                      45
פינו נואר | ירדן | יקב רמת הגולן                             52

 חבית   
35 | 33 שקמה 
36 פיינט גינס 
36 פיינט באדווייזר 
36 פיינט ווינשטפן 

ִּבירֹות

 בקבוק   

32 מלכה בהירה 
32 קורונה 

ּכֹוסֹות ַיִין ּוִבירֹות



ַיִין ָלָבן ּוְמַבְעְּבִעים

שְַׁמַפְּנָיה
ברוט | לורן פרייה | שמפיין | צרפת                 488  

ברוט אימפריאל | מואט ושנדו | שמפיין | צרפת    498    

נקטר אימפריאל | מואט ושנדו | שמפיין | צרפת      498                                        

ברוט גראנד וינטאג' 2003 | מואט ושנדו | שמפיין | צרפת  1250

רוזה קווה | לורן פרייה | שמפיין | צרפת         512

רוזה ברוט אימפריאל | מואט ושנדו | שמפיין | צרפת    598      

רוזה ברוט | וו קליקו | שמפיין | צרפת            653

ברוט פרימייר מגנום | לואי רודרר | שמפיין | צרפת     1150

ברוט 2012 | דום פרניון | שמפיין | צרפת     1895

רוזה ברוט 2006 |  דום פרניון | שמפיין | צרפת    2650

ְמַבְעְבִּעים
קרמו דה אלזס | בסטהיים | צרפת                  198 

בלאן דה בלאן | ירדן | יקב רמת הגולן | ישראל   210

פרוסקו אקסטרא דריי | מאסקיו דיי קאבליירי | איטליה   148  

ברוט רוזה מבעבע | קראמן דה לואר | צרפת  198 

רֹוֶזה
רוזה | יקב גבעות                                             187

רוזה פול מאס | וינייה דה ניקול | צרפת          176

יראון רוזה | יקב הרי גליל                                196

מיראבל | פרובאנס | צרפת                              232

ֵיינֹות ְלֵבִנים ִישְָׂרֵאל
ששון זהרה | שרדונה - רוסאן | יקב לוריא     189

סוביניון בלאן | ירדן | יקב רמת הגולן             179

גוורצטרמינר | ירדן | יקב רמת הגולן              187

שרדונה | כרם אורגני אודם | ירדן | יקב רמת הגולן    195                

יראון סוביניון בלאן | יקב הרי גליל                 205

שרדונה קצרין | ירדן | יקב רמת הגולן            220 

שנין בלאן | יקב אסף                                      182

הרי יהודה לבן | יקב צרעה                               198

שנסון | הראל | יקב קלו דה גת                       198

גשם לבן | יקב שאטו גולן                               318

שרדונה C | יקב קסטל                                    265

סאנטניי לבן | לואי לאטור | צרפת                  389

ֵיינֹות ְלָבִנים ֵמָהעֹוָלם

צרפת
שרדונה-ויונייה | דומיין פול מאס                   176

ווברה | מארק ברדיף | עמק הלואר                 216

סנסר | שאטו דה ת'ובניי | לנגלואה שאטו | עמק הלואר 220                                                         

סנסר קונט לאפון | ברון דה לאדוסט             349

שבלי | דומיין דה מלאנד | בורגון                    229

שבלי רולאן | לאוונטורה וופרין                      315    

שבלי מונטה דה טונר פריימר קרו | דומיין ביו-סימון    429 

שאטונף דו פאף טראדיסיון לבן | דומיין לה סוליטוד    389

שאר העולם
גוורצטמינר | ואכטונבורג וינצר | גרמניה         172 

פינו גריג׳יו | לה טונלה | פיורלי איטליה          182 

סוביניון בלאן | לה טונלה | פיורלי | איטליה   175

סוביניון בלאן פרייבט | וילה מריה | ניו זילנד 209

סוביניון בלאן  | קאליטרה | טריבוטו | צ׳ילה  198

אלבריניו | פאזו דאס ברושאס | ספרד            189

אסירטיקו אידיסמה דריוס | ויין ארט אסטייט | יוון 198



ֵיינֹות ֲאֻדוִמּים ִישְָׂרֵאל
ששון מלבק רזרב | יקב לוריא                                  198   
ששון | קברנה פרנק רזרב | יקב לוריא                      198  
ששון ברברה | יקב לוריא                                         198

50/50 | יקב אסף                                                     195  
יין חברים | יקב הרי גליל                                         179   
מצדה | יקב גבעות                                                   396
גופנה פטי ורדו רזרב | יקב גבעות                            214

ארבע עונות | יקב אסף                                            189  
הרי יהודה אדום | יקב צרעה                                     202     
יראון | יקב הרי גליל                                                229

ד'אור רזרב | יקב אשקר | כפר יאסיף                         220       
גרנד ויטאל | יקב לוריא                                           349  
פארדיגמה | יקב מרגלית                                          239  
בחירת הייננים | יקב תבור                                        498  
שורש | יקב צרעה                                                    299  
אליעד | יקב שאטו גולן                                           419      
יער יתיר | יקב יתיר                                                 422  
אניגמה | יקב מרגלית                                               419  
מיסטי הילס | יקב צרעה                                          629  
קברנה סוביניון | יקב אשקר | כפר יאסיף                 199           
קברנה סוביניון | ירדן | יקב רמת הגולן                     230     
קברנה סוביניון | יקב שאטו גולן                              279

קברנה סוביניון | כרם אלרום | ירדן | יקב רמת הגולן              489       
אלוני הבשן | ירדן | יקב רמת הגולן                          499
מרלו | ירדן | יקב רמת הגולן                                     198
מרלו | כרם אלוני הבשן | ירדן | יקב רמת הגולן        469
מרלו | כרם יונתן | ירדן | יקב רמת הגולן                  480
סירה | כרם בראון | ירדן | יקב רמת הגולן                 421
פינו נואר | ירדן | יקב רמת הגולן                             199
שירז | קיבוץ תובל | יקב אשקר | כפר יאסיף            179
2T | ירדן | יקב רמת הגולן                                       229
אדום | כרם שבו                                                       189
פיק | סירה, פטיט סירה ומורבדרה | יקב פסגות         243
קברנה סוביניון | יקב פסגות                                        183
רזיאל | סירה קרניאן | יקב רזיאל )קסטל(               312

ֵיינֹות ֲאֻדוִמּים ֵמָהעֹוָלם
צרפת

קוט דה רון | בלרוש אדום | שאפוטייה                      169                       
שאטונף דו פאף טראדיסיון אדום | דומיין לה סוליטוד   389

איטליה
קיאנטי קלאסיקו | פפולי | אנטינורי                         185 

סטה ויניה | בלנד של 7 זנים מאזורים שונים            189       
וינו נובילה די מונטפלוצ'יאנו | לה ברברסקה | אנטינורי  219
איל ברושאטו | אנטינורי | בולגרי                             249

שאר העולם
מלבק רזרב | פיידרה נגרה | ארגנטינה | 2017           208                                        

גראן ארוקנו קלו דה לולו | צ'ילה | 2013                  239

ִמְתַייְשִּׁנים ִישְָׂרֵאל
קברנה סוביניון | ירדן | יקב רמת הגולן | 2012                 572               

קברנה סוביניון | ירדן | יקב רמת הגולן | 2009                 885
קברנה סוביניון רזרב | יקב אסף | 2012                             850            
קברנה סוביניון רזרב | יקב אסף | 2011                             985  

קברנה סוביניון רזרב | יקב אסף | 2008                           1285
מרלו | כרם אורגני אודם | ירדן | יקב רמת הגולן | 2010        862 

מרלו | כרם יונתן | ירדן | יקב רמת הגולן | 2013               655                
מרלו | כרם יונתן | ירדן | יקב רמת הגולן | 2015               480    
מרלו | ירדן | יקב רמת הגולן | 2010                                  550          

סירה | ירדן | יקב רמת הגולן | 2012                                  462
סירה | ירדן | יקב רמת הגולן | 2009                                  605
פינו נואר | ירדן | יקב רמת הגולן | 2010                           585
פינו נואר | ירדן | יקב רמת הגולן | 2009                           650
רום | ירדן | יקב רמת הגולן | 2013                                  1150
קצרין | ירדן | יקב רמת הגולן | ישראל | 2013                1498

מויסה | יקב אסף | 2014                                                    550     
שיראז | קיסריה רזרב | יקב אסף | 2013                            695  

988 שושנה בלנד | יקב שושנה | 2011                       
1436 שושנה בלנד | יקב שושנה | 2007                     
1595 שושנה בלנד | יקב שושנה | 2006                     

סירה | יקב שושנה | 2010                                 1184                                                       
סירה | יקב שושנה | 2007                                 1575                                                       

קברנה פרנק | יקב מרגלית | 2013                       825
אניגמה | יקב מרגלית | 2009                             1550  
  1750 אניגמה | יקב מרגלית | 2008                            

1890 קברנה סוביניון | יקב מרגלית | 2005                
685 גרנד ויטאל | יקב לוריא | 2013                          

ִמְתַיישְִּׁנים ֵמָהעֹוָלם
וינייה אלברדי ריוחה רזרבה | מרקזה אנטינורי |  איטליה | 2012  419

ַיִין ָאדּום



ַאְלּכֹוהֹול

אפריטיף
34 צינזאנו ביאנקו                                

                                                         34 צינזאנו רוסו                                    

34 צינזאנו אקסטרא דריי                      

                                                 34 מרטיני ביטר                                    

39 קמפרי                                             

36 אפרול                                              

  38 שרי                                                 

  38 לילט                                               

  44 אמארו סנטוני                                  

וודקה
                                                              48 קטל וואן                                         

                                                                59 סירוק                                              

בלוודיר סינגל אסטייט לייק ברטזק    55

בלוודיר סינגל אסטייט סומורג׳י פורסט    55

גריי גוס                                            57                                                             

                                                      57 בלוגה נובל                                      

                                    72 בלוגה טראנס אטלנטיק                   

                                             59 סטוליצ'ניה עלית                             

                                              55 ואן גוך בטעמים                               

ג'ין
                                                          41 גורדונ'ס                                          

                                                                      44 טנקרי                                              

                                                                   49 טנקרי טן                                         

                                                              59 טנקרי רנגפור                                  

                                                              46 לינד & ליים                                    

                                                                        54 הנדריקס                                          

                                                                        59 הנדריקס לונאר                               

בומביי ספייר                                    44                                                           

בומביי איסט                                     48                                                                 

                                                                        67 סורג’ין                                            

                                                                   74 ווא ג’ין )יפן(                                   

                                                                        52 מארה                                               

  66 מאנקי 47                                        

רום
                                                41 פלנטיישן 3 כוכבים                         
                                               59 פלנטיישן גראנד רזרב                     

65 מאונט גיי אקליפס                           
 82                                   XO מאונט גיי

                                                                      69 זקאפה 23                                        
                                                              42 קפטן מורגן ספייס                           
                                                              44 קפטן מורגן ג׳מייקן                         
                                                                       39 בקרדי                                             
                                                        39 בקרדי אוקהרט                                
                                                   39 בקרדי בלאק                                    
                                                57                                     XO 8 בקרדי

51 הוואנה קלאב 7                                

טקילה
102 טרס ג’נריישן אנייחו                      

                                                         68 דון חוליו רפוסאדו                           
                                                        75 דון חוליו אנייחו                              
                                                                                 387 דון חוליו 1942                              

קא בלאנקו                                       59
קא רפוסאדו                                     69
קא אנייחו                                         77

                                                      62 פטרון סילבר                                   
640 פטרון גראן בורדאוס                     
42 קוארבו גולד                                    
46 מזקל וידה                                       
44 מילאגרו סילבר                                

                                           283 קלאסה אזול רפוסאדו                   

אניס
                                                                        36 ערק אשקלון                                   
                                                49 ערק אלזועמוט                                
                                                            46 ערק אלבוסתאן                               
                                                            44 ערק מוואל                                      
                                                            49 ערק נח                                           
                                                            45 ערק נח לימונים                               

46 אוזו פולמרי                                     
41 אוזו מטקסה                                    

  42 אוזו דיארטמיס מצמח המסטיק        
                                                             44 אוזו 12                                            
                                                                  40 אוזו 7                                              

48 אבסינט                                           
                                                                42 פרנו                                                
                                                               45 פסטיס                                            

ליקרים
                                          46 גליאנו אפרטיבו                               
                                          46 סאוטרן קומפורט                             
                                                           47 דרמבוי                                            
  46 סאן ג׳רמן                                        
  39 אמרטו                                             

                                                       44 בייליס                                             
                                                     55 בנדיקטין                                         
                                                47 גרנד מרינייה                                   
                                                        48 שמבורד                                           
                                                           41 מידורי                                             
                                                         44 קוואנטרו                                         

 38 מליבו                                              
39 פידג׳                                               

                                                                 38 לימונצ'לו                                        
                                                               42 קלואה                                             

37 פסואה                                             

דג'סטיף
                                                               43 ייגרמייסטר                                      

38 בחרובקה                                         
                                59 גראפה אלכסנדר אמרונה                 
                                        42 גראפה אלכסנדר ביאנקה                 
                                                     54 שארטרז ירוק                                  
              40 פרנה ברנקה                                    
                                42 שרי לוסטאו איסט אנדיה סולרה      

וויסקי ישראלי
                            57 גולני VINO - סינגל קאסק              
                      135 גולני BLACK - סינגל קאסק         
                        187 אקס-גולני - סינגל מאלט             

וויסקי אסיאתי
                       78 קוואלאן סינגל מאלט פורט קאסק   
                                   78 קוואלאן פורט פיניש                       
                                                 99 קוואלאן בורבון אוק                        
               129 קוואלאן שרי אוק                          
                  238 קוואלאן סוליסט שרי קאסק          
                356 קוואלאן סוליסט וינו באריק          

101 ניקה בלנדד, יפן                            
118 ניקה רד, יפן                                  
118 ניקה בלאק, יפן                              



ַאְלּכֹוהֹול

                 257                     XR 21 ג'וני ווקר
ג'וני ווקר קינג ג'ורג' ה-5       748

ג'וני ווקר אודיסי                  1078            
פיימוס גראוס בלאק                 47  
דיוארס לבן                              35   
דיואר'ס 12                              55
שיבאס ריגאל 12                      57
שיבאס אקסטרא                       81
שיבאס ריגאל מיזונארה            84
שיבאס ריגאל 18                     92
רויאל סאלוט 21                    143

שיבאס אלטיס                        248  
רויאל סאלוט 88 איטרנל רזרב    256
רויאל סאלוט דיימונד טריביוט    362
רויאל סאלוט מהדורת חבית ה-100 424

שיבאס ריגאל 25                    514  
רויאל סאלוט 32                    756  
הזלווד 18                               124  

בלנדד מאלט סקוטי
מאנקי שולדרס                         55                     

ג'וני ווקר גרין לייבל                 90

ויסקי סקוטי סינגל מאלט
טליסקר סטורם                        92                               
                228                 NORTH 57° טליסקר
  76                     TAILFIRE סינגלטון
מורטלך רר אולד                    173 
 217  SPECIAL STRENGTH מורטלאך
מורטלך 18                             375  
לגוולין 16                                72
רויאל לוכנגר 12                       76
קראגנמור 12                            69
אובן 14                                    79

קלייניש                                    72  
מקאלן 12 שרי                          81                                                                                                   
מקאלן 15 טריפל קאסק         114 

מקאלן 18 שרי                        208                                                                                                                                              
 188          L E NICK VEASEY מקאלן
          224                No 3 מקאלן אדישן
                                222                No 4 מקאלן אדישן
                                185                No 5 מקאלן אדישן

מקאלן אסטייט רזרב              212
מקאלן אניגמה                        314
מקאלן 21 טריפל קאסק         348

מקאלן בלאק                          416  
מקאלן 25                               938                                                                                                                                             

לפרוייג 10                                69                                                                                                                                           
לפרוייג CUAN האוקיינוס הגדול  151                    
לפרוייג 1815                         156                                                           
לפרוייג 25                             459
סמוקהד                                   69

גלנפידיך סלקט קאסק             64            
גלנפידיך 12                             66
גלנפידיך 15                             89
גלנפידיך 15 מהדורת המזקקה  89

    110                         IPA גלנפידיך
  106                          XX גלנפידיך
גלנפידיך ווינטר סטורם          204  
גלנפידיך וינטאג' קאסק         198
גלנפידיך 21                           189
גלנפידיך 23 גרנד קרו            363
גלנפידיך 26 גרנד קורון         623
גלנפידיך 30                           509
בלוויני 12 דאבל ווד                 79
107   CARIBBEAN CASK 14 בלוויני

בלוויני 17 פורט ווד                151 
בלוויני 21                              189  
בלוויני 25 טריפל קאסק         338

בלוויני 30                              695  
גלנרות׳רס 21 מיניסטרס רזרב     206

אברפלדי 18                           104  
ג'ורה 16                                   94                                                                                                                              
גלנגויין 10                               70

גלנגויין 15                               96  
גלנגויין 18                             107                                                                                                                             
גלנמורנג'י אוריגינל                  68                                                                                             
גלנמורנג'י נקטר ד'אור             99
גלנמורנג'י 18                         159
גלנמורנג'י 25                         458

גלנליווט 12                             66  
גלנליווט פאונדרס רזרב           79

גלנליווט 15                             85  
גלנליווט 18                           128  
   198         ARCHIVE  21 גלנליווט
 320                   XXV 25 גלנליווט
אדראדור קלדוניה 12             112

גלן סקוטיה דאבל קאסק          93 
גלנרורנאך 12                           92

אברלור 10                               74  
סקאפה 16                                81  
קארדו 12                                 67  

גלנקינצ'י 12                             77  
דאלמור 12                               72  
בונהייבן 12                              74  
אילאך                                      63  
112              MACHIR BAY קילכומן

היילנד פארק 12                       79  
היילנד פארק 18                    165

קוניאק
  59                             VS קורווזיה
  74                        VSOP קורווזיה
קורווזיה נפוליאון                     99  
  129                           XO קורווזיה
קורווזיה אמפרייר                   167  
  59                                   VS הנסי
  74                              VSOP הנסי
הנסי ג'יימס                            163   
הנסי פרדייס אימפריאל          361                             
  469                              XXO הנסי
הנסי פרייב                             498  
הנסי פרדייס                           668  
  74                      VSOP רמי מרטן
רמי מרטן 1738                       107  
  139                          XO רמי מרטן
  162 CELLAR N28 רמי מרטן רזרב
          448                   EXTRA רמי מרטן
  516              DIAMANT רמי מרטן
רמי מרטן לואי ה-13             1098  
מרטל קורדון בלו                    174 
באך גבריאלסן אקסטרה גרנד שמפיין 228       
  416                       EXTRA מיוקוב
דלמאיין                                  393  
  437                     EXTRA דלמאיין
  191                         XO לואי רוייר
  167                                 XO דיאו
  316           XO GOLD ברון אוטרד
  429               EXTRA ברון אוטרד
שאבוט נפוליאון                     141  
  431                      EXTRA שאבוט
      426                EXTRA דה פוסגיני
פראפין 1270                            55      
      68                          VSOP פראפין
פראפין סיגר בלנד                    89      
פראפין 15 שנה                         89      
   136                      XO VIP פראפין

ניקה 12 ספיישל אדישן          226
אמרוט, הודו                             92 
אקאשי אדום, יפן                   137
אקאשי וויט אוק, יפן              137
היביקי, יפן                             108
יאמאזקי 18, יפן                      536
יאמאזקי 12, יפן                      272

וויסקי קנדי
קראון רויאל                             49   
קנדיאן קלאב                           44

וויסקי אמריקאי
בולט ברבן                                49
בולט ריי                                   53
וודפורד רזרב                            78

ג'ק דניאלס                               50  
52                 HONEY ג'ק דניאלס

 52                      FIRE ג'ק דניאלס
ג'נטלמן ג'ק                              65

ג'ק דניאלס סינגל בארל           79                                                    
מייקרס מארק                           54                             

ג'ים בים רד סטאג                    49
נוב קריק                                  61
בוקרס                                      69
בייקרס 7                                  83

וויסקי אירי
ג'יימסון                                    42  
ג'יימסון גולד                            72                         

ג'יימסון 18                               86
 BOLD | LIVELY | ג'יימסון

85                                   ROUND
בושלמילס                                42
בושמילס קריביאן רום              58
בלאק בוש                                56

בושלמילס מאלט 10                 59                                       
טיליניג 15                              206                                         

וויסקי סקוטי בלנדד
ג'וני ווקר אדום                         36                                                    
ג'וני ווקר בלנדרס ריי פיניש     52   
ג'וני ווקר בלנדרס בורבון קאסק    52  
ג'וני ווקר שחור                        57
ג'וני ווקר דאבל בלאק              66
ג'וני ווקר אקספלורר קלאב      97

ג'וני ווקר פלטינום                 109   
ג'וני ווקר  גולד                        81
ג'וני ווקר בלו                         173
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