!Save water drink wine
אדומים

סירה בציר  2018יקב הרי גליל₪ 70.........................................................................................

יין אדום יבש .היין מופק מענבי סירה הגדלים בכרמי הגליל העליון.

מרלו בציר  2019יקב הרי גליל₪ 70.........................................................................................

יין אדום יבש ,היין מופק מענבי מרלו ,הגדלים בכרמי היקב שבגליל העליון
ומעניקים ביטוי גלילי ייחודי של ארומת פרי עשירה ומרעננת.

קברנה סוביניון בציר  2019יקב הרי גליל₪ 70...............................................................

יין אדום יבש המופק מענבי קברנה סוביניון ,הגדלים בכרמי הגליל העליון עם
אופי צעיר ,רענן וארומת פרי עוצמתית.

סנג'ובזה גמלא בציר  2019יקב רמת הגולן₪ 100.........................................................

יין אדום יבש מענבי סנג'ובזה הגדלים בצפון רמת הגולן .ליין סגנון ואישיות
מיוחדים .היין התיישן במשך שנה בחביות עץ אלון צרפתי.

אלה בציר  2016יקב הרי גליל₪ 100.......................................................................................

יין אדום יבש מענבי סירה ,ברברה ופטי ורדו אשר גדלו בגליל העליון.
היין התיישן  12חודשים בחביות עץ אלון צרפתי.

אלון בציר  2016יקב הרי גליל₪ 100.......................................................................................

יין אדום יבש המיוצר מענבי סירה ,מרלו ,קברנה סוביניון וקברנה פרנק אשר
גדלים בהרי הגליל העליון .היין התיישן במשך  12חודשים בחביות עץ אלון.

גמלא קברנה סוביניון -מרלו בציר  2017יקב רמת הגולן₪ 100.........................

יין אדום יבש המיוצר מ 50%ענבי קברנה סוביניון ו 50%ענבי מרלו.
יין זה התיישן בחביות עץ אלון צרפתי ואמריקאי במשך  12חודשים.

 La vieבציר  2018יקב קסטל₪ 120......................................................................................

יין אדום יבש המופק מענבי קברנה סוביניון ,מרלו ,סירה ופטי ורדו.
לאחר תסיסה ושהייה קצרה בחביות היין ,המשיך לגדול במיכלי בטון כשנה.

ירדן סירה בציר  2016יקב רמת הגולן₪ 150.....................................................................

יין אדום יבש המיוצר כולו מענבי סירה .היין יושן במשך  18חודשים בחביות
עץ אלון צרפתי.

ירדן  T2 2016יקב רמת הגול₪ 150..........................................................................................

יין יבש המיוצר משני זני ענבי יין פורטוגזים ,טוריגה נסיונל וטינטה קאו.
יושן במשך  18חודשים בחביות עץ אלון צרפתי.

יראון בציר  2016יקב הרי גליל₪ 160......................................................................................

יין אדום יבש .יין הדגל של היקב ,בלנד המופק מענבי קברנה סוביניון ,מרלו,
פטי ורדו וסירה .היין התיישן במשך  16חודשים בחביות עץ אלון צרפתי.

ירדן קברנה סוביניון בציר  2016יקב רמת הגולן₪ 180.............................................

יין יבש המיוצר מענבי קברנה סוביניון ומתיישן במשך  18חודשים בחביות
עץ אלון צרפתי.

פטיט קסטל בציר  2018יקב קסטל₪ 180..........................................................................

יין יבש אשר הופק מענבי קברנה סוביניון ,מרלו ופטי ורדו .לאחר תסיסה
היין התיישן במשך  16חודשים בחביות עץ אלון צרפתי.

מבעבעים

קאווה ג'אום סרה חצי יבש יין לבן מבעבע חצי יבש₪ 70................................................
קאווה ג'אום סרה יבש יין לבן מבעבע יבש₪ 70....................................................................
ירדן רוזה ברוט בציר ₪ 180..............................................................................................2013

יין רוזה מבעבע יבש מאוד .מיוצר מענבי שרדונה ופינו נואר.
יין זה התיישן בבקבוק לפחות  5שנים.

!Save water drink wine
לבן

הרי גליל לבן בציר ₪ 70.......................................................................................................2019

בלנד לבן גלילי יבש ,המופק מענבי וינייה וסוביניון בלאן ,הגדלים באדמת הגליל העליון.
זני הענבים משתלבים יחדיו ומעניקים רעננות פרי מתקתק לצד חמיצות מעודנת.

ירדן גוורצטרמינר בציר  2018יקב רמת הגולן₪ 100..................................................

יין לבן חצי יבש מענבי גוורצטרמינר .ליין ארומות עדינות של ליצ'י ,קראמבולה
ואננס .היין עבר תהליך תסיסה איטי לשימור ניחוח הפרי שבו.

ירדן סוביניון בלאן בציר  2019יקב רמת הגולן₪ 100...............................................

יין לבן יבש המיוצר מענבי סוביניון בלאן .נגיעה קלה של עץ אלון מוסיפה
למורכבות היין.

ירדן שרדונה בציר  2018יקב רמת הגולן₪ 100..............................................................

יין לבן יבש המופק מענבי שרדונה ,העוברים תהליכי תסיסה והתיישנות בחביות
עץ אלון צרפתי במשך  7חודשים.

ירדן פינו גרי בציר  2019יקב רמת הגולן₪ 100...............................................................

יין לבן יבש המיוצר כולו מענבי פינו גרי הגדלים בשני כרמים בצפון רמת הגולן.
ליין ארומות של אפרסק ,תפוח ירוק ואגס אסיאתי.

ירדן וינייה בציר  2016יקב רמת הגולן₪ 100....................................................................

יין לבן יבש המיוצר כולו מענבי וינייה הגדלים ברמת הגולן .חצי מהיין תסס
במיכלי נירוסטה וחצי בחביות עץ אלון.

 La vieבציר  2019יקב קסטל₪ 120......................................................................................

יין יבש אשר הופק מענבי סוביניון בלאן ושרדונה .היין במיטבו כשהוא צעיר
ואינו מיועד ליישון.

ירדן קצרין שרדונה בציר  2018יקב רמת הגולן₪ 190...............................................

יין לבן יבש המייצג את עומק תכונות ענבי השרדונה .היין העשיר והמורכב הינו
תוצאה של הקפדה בבחירת ענבי השרדונה המתאימים לו .תסס בחביות עץ אלון
צרפתי והתיישן במשך  9חודשים.

קסטל בציר  C 2018יקב קסטל₪ 200...................................................................................

יין שרדונה קלאסי (יין יבש) ,הענבים נבצרו בבציר ידני ,התירוש תסס והתיישן
על משקעיו במשך  10חודשים בחביות עץ אלון צרפתי.

רוזה

רוזה בציר  2019יקב הרי גליל₪ 70..........................................................................................

יין יבש המופק מענבי סנג'ובזה ,סירה וגראנש הגדלים באדמת הגליל העליון
ומשתלבים ליין מרענן קל ושובב עם חמיצות עדינה ומרעננת.

רוזה ירדן בציר  2019יקב רמת הגולן₪ 140......................................................................

יין יבש המופק כולו מענבי טינטה קאו .תהליך ייצור היין כולל בציר ידני וסחיטת
אשכולות שלמים המעניקים ליין את צבעו הייחודי .היין משלב ניחוחות ארומטיים
של פירות ,פריחה ורמזים של תבלינים.

רוזה קסטל בציר  2019יקב קסטל₪ 140............................................................................

יין רוזה זה הופק מבציר מוקדם של ענבי מרלו ,מלבק וקברנה פרנק.
יין זה מתאים לשתייה כשהוא צעיר.

