
 

 
קרופט טוויסט, שפריץ, 5.5%, אנגליה 29/135

פרוסקו טרוויזו, מיונטו, NV, ונטו, איטליה  32/145
פט נט, דלתון, 2020, גליל עליון, ישראל  39/185

ברוט רוזה, ירדן, 2014, רמה״ג, ישראל  265
ברוט, רינאר, NV, שמפיין, צרפת  380

קווה ברוט, לורן פרייר, NV, שמפיין, צרפת  430
 

פרימיטיבו רוזאטו, טרולי, 2021, פוליה, איטליה  38/162
יראון רוזה, יקבי הר גליל, 2021, גליל עליון, ישראל  50/210

ליאטיקו קדרוס, ליראראקיס, 2021, כרתים, יוון 210
רוזה גראז׳ דה פאפא, לוינסון, 2021, מורדות יהודה, ישראל  245

וויספרינג אנג׳ל, שאטו ד׳אסקלו, 2020, פרובאנס, צרפת  250
 

לוגאנה סן בנדטו, זנאטו, 2020, ורונה, איטליה  35/145
נט סוביניון בלאן, טוליפ, 2021, גליל עליון, ישראל  50/215

ביקו אמרלו, אשפראו, 2020, וינו ורדה, פורטוגל  40/165
וינייה אזמרלדה, טורז, 2021, קטלוניה, ספרד  32/130

פירסט פייג', ״וויט קונספט״, ספרה, 2021, עמק האלה, ישראל  255
טרביאנו ד׳אברוצו, צ׳ירלי, 2018, אברוצו, איטליה  180

להט לבן, איתי להט, 2020, גליל עליון, ישראל  245
סנסר, פסקל ג'וליבה, 2021, עמק הלואר, צרפת 52/220

שבלי, אלברט בישו, 2020, בורגון, צרפת  47/210
ויונייה "כרם שיפון", תבור, 2020, גליל תחתון, ישראל  220

אלבריניו, אטלנטיס, 2020, ריאס ביישאס, ספרד  165
קצרין שרדונה, יקבי רמת הגולן, 2020, רמה"ג, ישראל  54/245

ורמנטינו לומיניסו, פודרו סן כריסטופורו, 2021, מרמה, איטליה  235
טלאסיטיס, גאיה, 2020, סנטוריני, יוון  280

 

קוט דו רון בלרוש, מ. שאפוטייה, 2020, עמק הרון, צרפת  36/150
בורגון רוז', דומיין פייבלי, 2020, בורגון, צרפת  240

לבנטינה אסופה, דלתון, 2019, גליל עליון, ישראל  185
  פינו נואר, פמיל בוגרייה, 2019, עמק הלואר, צרפת  32/128
ירדן סירה, יקבי רמת הגולן, 2019, רמה"ג, ישראל  52/230

ריוחה רזרבה, ברוניה, 2017, ריוחה, ספרד  43/185
שורש, צרעה, 2020, הרי יהודה, ישראל  310

מלבק רזרבה, טרזס דה לוס אנדס, 2019, מנדוזה, ארגנטינה  170
פלאצו דלה טורה, אלגריני, 2018, ונטו, איטליה  210

 
 

לבן
מיה לוצ׳ה בלאן, מיה לוצ׳ה, 2020, גליל תחתון, ישראל  315

קוט ד׳אוגזר קור דה גאר׳, דומיין גואזו, 2018, בורגון, צרפת  280
וויט סיגנצ'ר, ספרה, 2021, עמק האלה, ישראל 340

שרדונה ״סיקרא״, קלו דה גת, 2015, הרי יהודה, ישראל 495
 

אדום
רוקאס, דומיין הובט, 2019, פרובאנס, צרפת  345

סירה ׳הראל׳, קלו דה גת, 2012, הרי יהודה, ישראל  350
קברנה סוביניון, מרגלית, 2019, גליל עליון, ישראל  360

ירדן מרלו ״אלוני הבשן״, 2017, רמת הגולן, ישראל  410                    

*שנות בציר עשויות להשתנות*
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