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חברת קיפיס )“לחיים” בפינית(, הוקמה על ידי זהר גולדברג בשנת 1998.

זהר, רואה חשבון ותעשיין, החליט לאחר שנים רבות של ניהול לפנות לדרך 

חדשה. כחובב יין וגורמה משחר נעוריו, החזון של זהר היה ועודנו להעניק 

איכות יקבי  באיתור  מתמחה  זהר  אחרת.  יין  חוויית  בישראל  היין  לאוהבי 

המייצרים יינות ייחודיים, כמו פינוטז’ וגוורצטרמינר מדרום אפריקה, מבחר

יינות ריזלינג מגרמניה, יינות קינוח מדהימים, יינות מבעבעים וזקט מגרמניה, יינות ייחודים מאוסטריה, פורטוגל

מסעדות של  היין  בתפריטי  נמצאים  קיפיס  של  היינות  מיוחד מקוניאק מצרפת.  ומשקה  וקוניאק  וספרד 

מובילות בישראל ובחנויות יין מובחרות. חברת קיפיס גם מייבאת את ה-Wine Guard. פרטים בקטלוג זה.
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ביירסקלוף - הינו יקב בוטיק שנמצא באזור סטלנבוש, בבעלות 
של היינן ביירס טרוטר.

ביירס טרוטר המוכר בעולם היין כ”מיסטר פינוטז’”, הינו מהייננים 
היחידים בעולם שזכה פעמיים בתוך 10 שנים להיות יינן השנה 
איכות  מרמת  יינות  לייצר  הוא  היקב  של  היעוד  דקנטר.  של 
מעולה במיוחד. בנוסף, היקב שם לו למטרה, לטפח את הרמה 

של זן הפינוטז’ ולייצר יינות פינוטז’ מצויינים.

היקב,   .1998 מאז  בעולם  ומשווקים  מיוצרים  “פיירוואלי”  יינות 
בבעלות משותפת של אגודת פועלי חוות היין והגבינות באיזור 
חלק  שנים.  מזה  בארץ  המוכר   Fairview פיירוויו  ושל  פארל, 
מהכנסות היקב מופנים להשקעה בבנית כפר מגורים אקולוגי 
הגבוהים  מיוצר בסטנדרטים  היין  קהילתי.  לפתוח  ולפרוייקטים 

של פיירוויו ומשווק בהצלחה ברחבי העולם. 

השייך  סטלנבוש  באזור  ותיק  משפחתי  יקב  הינו   - קאנונקופ 
אדומים  יינות  בייצור  היקב מתמחה  קריגה.  ופול  יוהאן  לאחים 
בפרסים  זכה  קאנונקופ  ביותר.  הגבוהה  מהרמה  ייחודיים 
בינלאומיים רבים, ביניהם מדליית זהב כפולה של ואריטס ל”פול 

סאור” ו-5 כוכבים ליין זה ב”דקאנטר” ועוד.

דרום
אפריקה  

סוורטלנד - היקב השלישי בגודלו בדרום אפריקה. היקב מייצר 
תוצרתו  את  ומייצא  פרסים  עטורי  איכות  יינות  של  גדול  מגוון 
חם  אויר  ממזג  נהנה  סוורטלנד  אזור  בעולם.  רבות  לארצות 

במיוחד ותנאים ייחודיים לגידול גפנים ליין.

לאופרד’ס ליפ - נוסד בשנת 2000 על ידי שתי משפחות ידועות 
לעצמו  ששם  היקב  וקודלנברג.  רופרט  משפחת  היין:  בענף 
למטרה לייצר יינות ליצוא, כבש בסערה שווקים באירופה ומייצא 
גם לאוסטרליה ניו זילנד, ארה”ב ועוד. היקב תורם באופן קבוע 
מכל מכירה לטובת שמירת הטבע, בעלי חיים בסכנת הכחדה 

ובעיקר הלאופרדים.

ברגסיג - יקב משפחתי שנוסד בשנת 1843 ומנוהל מאז ועד היום 
על ידי משפחת לאטגן - 6 דורות של יצרני יין. היקב נמצא במחוז 

וורצסטר, אזור יין ברידקלוף.
שקיבל  הגוורצטרמינר  ביניהם  שונים,  בפרסים  זוכים  היקב  יינות 
גם אתרי טבע  כוללת  מיכלאנג’לו. האחוזה  זהב בתחרות  מדליית 
ושימור  קינון  מקום  יוצרים  בשטחה  שזורמים  נהרות   4 מיוחדים. 

לציפורים, דגים וחיות בר אחרות.

האזנדאל - היקב נוסד בשנת 1699 בסטלנבוש ונהנה מכרמים 
בטרואר מופלא. היקב, שהינו מודרני מיצא את יינותיו המוערכים 
להרבה ארצות. בשנת 1994 נרכש היקב על ידי שתי משפחות 
מתקדם  להיות  היקב  את  שהפכו  יהודיה(  מהן  )אחת  רוסיות 
ובעיקר  הקהילה  לטובת  בפעילות  גם  משקיע  היקב  ומושקע. 

בפרויקט שיכון העובדים בדיור מודרני.

פיירוויו - הינה חווה משפחתית שנוסדה ב-1693 באזור פארל.
יין  וייצור  גידול  של  המסורת  את  ממשיך  בק,  צ’ארלס  הבעלים 
ובלנדים  זניים  יינות  יינות איכות,  איכותי. בפיירוויו מייצרים מבחר של 
יינות  סדרת  לפיירוויו  בינלאומית.  ולהערכה  להכרה  שזכו  שונים, 
במיוחד  הומוריסטי  שמוש  עושים  ששמותיהם  פרסים,  עטורי 
 Bored משוטטות(,  )עיזים   Goats Do Roam כמו:  בעיזים 
Goat Roti )הסנדק(   Goatfather משועממת(,  )עיזה   Doe

)על שם ה-קוט רוטי המפורסם( ועוד.



ספרד

אוסטריה

פוליה  היין  גידול  באזור  קטן  בוטיק  יקב   - ג'יוסטיני  טנוטה 
שבדרום איטליה. מייצרים יינות איכות מהגפנים הטיפוסיים לתת 
האזור שבין טאראנטה ומאנדוריה ובהם: פרימיטיבו, נגרואמארו, 
היצור  תהליך  וכל  ידנית  נבצרים  הגפנים  כל  ופיאנו.  מלוואזיה 

מושלם במרתפי היקב. 

קליסאנו - בשנת 1872, לואיג’י קליסאנו החליט לסחור בענבים 
יינות ברולו  וביין. היקב שהוקם באלבה התמחה בעיקר בייצור 
המאפיינים את האיזור והפך להיות אחד המותגים המפורסמים 
איכות  אחר  מתמיד  בחיפוש  נמשכת  המסורת  בעולם.  ביותר 

בכרמים ובייצר היין.  

קסטלו מונאצ’י - היקב הינו מודרני ומעבד כרמים בשטח של 
כ-2,000 דונם. היקב נמצא באיזור סלנטו, פוליה. ביקב מגדלים 
את  משלב  היקב  המקומי.  לטרואר  המתאימים  זנים  מספר 
מסורת ייצור היין האופייני לאיזור ועושה זאת בשיטות מודרניות. 

היקב מייצא מתוצרתו בכל רחבי העולם.

איטליה

קסטיו דה אנריז - היקב, המשתייך לקבוצת יקבים ענקית מאזור 
נבארה )Navarra( וריוחה, נוסד בשנת 1890, שייצר אז  35 אלף 
ליטר, וכיום מעל למיליון וחצי ליטר. נהנה מטרואר נפלא ומיוחד 

ומייצא את מרבית תוצרתו.

יקב זפ מוזר - הינו יקב בבעלות משפחת זפ מוזר המייצרת יין 
)עדויות  וזהווינקל  רורנדורף  גידול שונים:  1848, בשני אזורי  מאז 
על יצור יין ברורנדורף קיימות כבר משנת 1284(. תנאי מזג אויר 
אידיאליים ולחות גבוהה תורמים לייצור יינות ויינות קינוח איכותיים 
הגרינר  של  בייצור  החלו   2016 משנת  החל  מלא.  אופי  ובעלי 
באוסטריה  קרמשטאל  גידול  מאיזור  אורגני ייחודי  יין  פלטלינר, 

אותו מייבאת קיפיס לארץ פרטים נוספים בקטלוג זה.

היקב נוסד בשנת 1850 ומנוהל עד היום בידי המשפחה המאמינה 
בשילוב חידושים טכנולוגיים המתבססים על מסורת בייצור היין. 
 D.O. Valdepeñas היקב וכרמיו נמצאים באיזור גידול יין ולדפניאס
)עמק הסלעים(, שהוכרז בשנת 1968 כאיזור גידול יין נפרד בשל 
מאפייניו הייחודיים של הטרואר. הכרמים ממוקמים בגובה של 
יותר מ-1,000 מטר. מעל 40 מעלות בקיץ ועד מינוס 10 מעלות 
ספרד.  של  היין  גידול  באיזורי  והעתיקים  מהחשובים  בחורף. 



הויסגן.  יוהנס  ידי  על   1735 בשנת  המוזל  באיזור  נוסד  היקב 
תשעה דורות מתנהל היקב על ידי המשפחה. היקב נמצא בבניין 

.”Art Deco”משומר מתקופת ה
היקב מייצא את היינות לכל העולם וזוכה בהערכה בינלאומית.

יקב מרץ - יקב משפחתי שהוקם על ידי משפחת מרץ בשנת  
1833 ומנוהל על ידה עד היום. היקב נמצא באזור ריינהסן ומייצר 

מבחר מגוון של יינות ריזלינג מעולים.

לואיס  קונסטנטין  ריינהסן.  באזור  נמצא   - גונטרום  לואיס  יקב 
גונטרום המנהל את האחוזה הינו דור 11 למייסדים. הפילוסופיה 

של היקב היא לייצר יינות איכות ברמה הגבוהה ביותר.
זכה  והמפורסמים בגרמניה. היקב  כרמי היקב הם מן הטובים 

.Wine Spectator-בפרסים ובמדליות רבות כולל בדקנטר וב

בית  של   )Geheimrat( הסתרים  יועץ  בנה   ,1882 בשנת 
במלוכה הפרוסי, ג’וליוס וגלר, את היקב שיעד להפיק יינות זקט 
המיוצרים בשיטה הקלאסית תסיסת משנית הגורמת לבועות 

בתוך הבקבוק.
יורשיו וממשיכיו מקיימים עד היום את המסורת ומגישים יין מבעבע 
זה שתסס בבקבוק 4 שנים, מוגש בארוחות המפוארות בבונדסטג 
ובמוסדות אירופיים מכובדים אחרים. בין הנהנים: אליזבט מלכת 

אנגליה, קיסר יפן וראשי מדינות )הכל מתועד...(. 

בסרמן  משפחת  של  היקב   -  Dr. von Bassermann-Jordan
1800 לערך, באזור פפאלץ. היקב מתמחה  יורדן, הוקם בשנת 
ביצור יינות ריזלינג ואחרים מהרמה המעולה ביותר. המשפחה, 
מאד  פעילה  הייתה  היום,  עד  והיקב  האחוזה  את  שמנהלת 

בגיבוש התקנות והכללים של ייצור היין בגרמניה.

גרמניה

WEINTRADITION SEIT 1648 · NIERSTEIN AM RHEIN

איכותי  כרמים  באזור  ונמצא  שנים  מאות  בן  הינו   - וגלר  יקב 
כרמים  וחלקי  כרמים  היקב  בבעלות  ורובר.  סאאר  מוזל,  ביותר: 
בבעלות  לאחרונה  עד  היה  היקב  שבגרמניה.  מהמפורסמים 
ידי קונצרן אירופאי גדול. היינות  ונרכש על  המשפחה המייסדת 
של היקב נודעים ונחשבים ל”גבוהים” מאד אצל אוהבי וטועמי יין. 

 Cognac Grande קוניאק  מאזור  יקב   - שארפנטרון  יקב 
מאות  מזה  שארנט  דה  ופינו  קוניאק,  המייצר   ,Champagne
ידי משפחת  על  נוסד  היקב  איכות.  יינות  של  וכן מבחר  שנים 
היום. עד  המשפחה  ידי  על  ומנוהל   1764 בשנת  שארפנטרון 

צרפת פורטוגל

יקבי קאזאלינו - יקב משפחתי שהוקם בשנת 1944 נמצא באזור 
ויניו ורדה, ומנוהל על ידי המשפחות המייסדות עד היום. אזור 
והיין”  הגפנים  כ”ארץ  ידוע  פורטוגל,  מערב  בצפון  שנמצא  זה 
מאז המאה 11. היקב שמנוהל בטכנולוגיה מודרנית ומתקדמת 
זוכה להכרה ולהערכה בפורטוגל ומייצא את תוצרתו למדינות 

באירופה, יפן, ארה”ב ודרום אמריקה.



איגל קרסט שנין בלאן 2004
Eagle Crest Chenin Blanc 2004

סדרה יוקרתית של יקב סוורטלנד. יין יבש המיוצר 
בשיטה מסורתית של תסיסה חלקית בחביות עץ 
אלון ויישון בחביות חדשות כ- 4 חדשים. האשכולות 
נבחרו ידנית מכרמים לא מושקים ורק המושלמים 
נבחרו להכנת יין זה. לטעמים האופיניים של הזן 
נוספו ונילה ומעט חמאתיות שנבעו מתהליך ייצור 
זכה  הגבוהות,  וההערכות  הפרסים  שאר  בין  היין. 
שנין”,  דו  רנדוו  “לה  בתחרות  זהב  במדלית  היין 

הנערכת בצרפת.

ברגסיג גוורצטרמינר 2017    
Bergsig Gewürztraminer 2017

פרחי  של  ובטעמים  בריחות  עשיר  ארומטי  יין 
ורדים, ליצ’י, ופירות קיץ בשלים.

יין חצי יבש אך נוטה לכיוון היבש. טעמים וריחות 
שקיבל,  הרבים  הפרסים  בין  ומאוזנים.  פריכים 
  Best value מדליית זהב בתחרות מיכלאנג’לו וכן

ב-Wine Magazine. איזור גידול יין: ברידקלוף.

ברגסיג שרדונה 2012    
Bergsig Chardonnay 2012

הגפנים נבצרו ידנית באיזור הררי וקריר. תסיסה 
בחביות  חודשים  כ-12  השמרים  על  והתישנות 
צרפתיות ואמריקאיות חדשות. חמאתיות מאוזנת 
בטעמי פירות הדר, אפרסק, דבש ווניל. יין עצמתי, 
לשתייה בשלוש השנים הקרובות. מדלית זהב של 
Mundus Vini ופרסים בינלאומיים רבים. איזור 

גידול יין: ברידקלוף.   

לאופרד’ס ליפ שנין בלאן שרדונה 2016
Leopard’s Leap

Chenin Blanc Chardonnay 2016
70% שנין בלאן ו 30% שרדונה מנפיקים יין פירותי 
לשתיה,  ונעים  קל  החדש”.  “העולם  בסגנון  זה 
וטעמי פירות עם  ופירות טרופיים  באף אפרסק 

רמזים להדרים ולימון. יין מאזור הקייפ המערבי.

סוורטלנד שנין בלאן 2011
                                  Swartland Chenin Blanc 2011
יין יבש אך פירותי עם עושר בטעמים האופיניים 
פרחי  של  ורמזים  אננס  פסיפלורה  גויאבה,  לזן: 
ידנית  נבצרו  הענבים  מאוזנת.  חמיצות  הדר. 
מגפנים ללא הדליה )Bush vine( וללא השקיה 
בעלי יבול נמוך. יין עטור פרסים והערכות גבוהות 
של מבקרי יין רבים. אזור גידול יין: סוורטלנד.     

האזנדאל דה האז לבן
Hazendal De Haas White

ו-45%  הדליה  ללא  מגפנים  בלאן  שנין   55%
פירותי  ומרענן אך  יבש  יין  נותנים  בלאן  סוביניון 
)ארנב  האז  דה  טרופיים.  פירות  רמזי  בעל  זה. 
ים,  פירות  דגים,  היטב  ילווה  לבן  באפריקאנס( 
בשרים לבנים ופסטה אך יתאים לשתיה נעימה 

בפני עצמה. איזור גידול: סטלנבוש.

פיירוויו לה קאפרה ויוניה 2013
Fairview La Capra Viognier 2013

בשנת  נטעו  פיירוויו  של  באחוזה  הויוניה  גפני 
1998 ומשמשים להכנת יין מפתיע זה: גם בתוית 
לה  החדשה  היינות  סדרת  איור  את  הנושאת 
קאפרה )שפרושו עז..( וגם, ובעיקר באיכות היין. 
היין שהה על שמריו לאחר התסיסה 5 חודשים 
ועורב בכמות קטנה ממנו שתססה בחביות עץ. 
ללבנדר,  רמז  תפוזים,  פריחת  של  עדין  ניחוח 
טעמי תפוח עץ בשל, מישמש ונקטרינות מקנות 

חווית יין ייחודית. אזור גידול: פארל.

יינות
ורוזה לבנים 
אפריקה דרום 



ביירסקלוף פינוטז’ רוזה 2007  
Beyerskloof Pinotage Rosé 2007

מגפנים בנות 30 שנה נבצרו ענבי הפינוטז’ ושהו 
של  הדגל  מיקב  חדש  הקליפה.  עם  שעות   12
הפינוטז’, רוזה יבש עם טעמי גרגירי יער אדומים 

ושחורים שלא אבדו את נחוחות הפינוטז’.
איזור גידול יין: סטלנבוש.

ברגסיג סוביניון בלאן 2013
Bergsig Sauvignon Blanc 2013

של  ההר  במורדות  שגדלו  בלאן  סוביניון   100%
ברידקלוף ונבצרו ידנית מוקדם בבוקר במועדים 
הענבים  קליפות  השריית  הבשלה.  של  שונים 
בתירוש הוסיף טעמים מיוחדים ליין. ארומות של 
לימונית. אידיאלי  ורעננות  פירות קיציים פריכים 
לליווי אוכל ולשתיה כיפית. טעם מלא ועשיר עם 
מדליות  ביניהם  פרסים  עטור  יין  ארוכה.  סיומת 

 .Veritas ושל Mundus Vini זהב של

פיירוויו לה קאפרה סוביניון בלאן 2013
Fairview La Capra Sauvignon Blanc 2013
יין נוסף מסדרת לה קאפרה של פיירוויו. הענבים 
בדרלינג  הקריר  החוף  באיזור  מכרמים  נבצרו 
ובתוספת ענבים פירותיים מכרמים חמימים יותר 
במורדות הר פאארל, סוורטלנד, אלים וסטלנבוש. 
נירוסטה,  במיכלי  קרה  לתסיסה  נסחטו  הגפנים 
לאחר שלושה חודשים היין סונן ובוקבק. רעננות, 
ואננס.  פסיפלורה  של  ארומה  טרופיים,  פירות 

חמיצות מאוזנת וסיומת טעם ארוכה בפה. 

פיירוויו גואטס דו רואם רוזה 2008
Fairview Goats do Roam Rosé  2008
תערובת של שיראז, פינוטז’, סנסו, גמאי, ופינו נואר. 
רוזה איכותי  יין  יישון קל בעץ אלון על השמרים. 
בטעמי פירות בשלים, ארומה של גרגרי יער וצבע 
הראשון  בפרס  זכה  שעברה  בשנה  עמוק.  ורוד 
כיין רוזה יבש הטוב ביותר, בתחרות  100 היינות 
אוסטרליה.  בסידני  שהתקיימה  בעולם,  הטובים 

אזור גידול יין: פארל. 

לואיס גונטרום ריזלינג יבש 2016
Louis Guntrum Dry Riesling 2016

יין איכות יבש מאיזור ריינהסן. באף רמזי פרחים, 
חמיצות  ובעל  מאוזן  ירוק.  עץ  ותפוח  אפרסקים 

.Wine Enthusiast-מרעננת. 88 נקודות ב
נמכר ומוערך ברחבי העולם.

ג נ י ל ז י ר
ה י נ מ ר ג

2016 בלו  רויאל  ריזלינג - בקבוק  גונטרום  לואיס 
Louis Guntrum Riesling
Royal Blue Bottle 2016

יין איכות בעל מתיקות מאוזנת מאיזור ריינהסן. 
פרחוני ופירותי באף ומרענן לשתיה. מתאים לכל 

עת: אפריטיף, לסיום ארוחה ולאוכל מתובל.



לואיס גוטרום נירשטיין אלברג בציר מאוחר יבש 2012
 2012er Louis Guntrum Nierstein

Oelberg Spätlese Trocken
יין איכות מכרם יחידני. הכרם בעלת אדמה צפחתית 
ועשירה במינרלים. דישון אורגני ללא השקייה. בטעם: 
אפרסקים לבנים, משמש ואגסים עסיסיים. יין אלגנטי. 
היין ילווה היטב פירות ים, דגים, בשרים לבנים ופסטה. 

בסרמן-יורדן דיידסהיימר פאראדיסגרטן קבינט 2007 
Bassermann Jordan, 2007er

Deidesheimer Paradiesgarten Kabinett
הכרם שהינו מהידועים בדיידסהיים עשיר בחרסית 
דרום  לכוון  ממורדותיו  ומשקיף  סלעי  מינרלית, 
מערב. יין “פריך” ופירותי ועשיר בטעמים המאפיינים 
ואננס.  פירות טרופיים כפסיפלורה  גם  ריזלינג אך 
מאוזנת  אך  בפירותיות  תומכת  הקלה  מתיקתו 
בחמיצות. לשתיה בהנאה או ללווי מאכלים אסייתים 

ומתובלים. מתאים ליישון של 5 השנים הבאות.
אזור גידול יין: פפאלץ.

מרץ, אוקנהיימר הוקנמילה
בציר מאוחר, חצי יבש  2002

Merz, 2002er Ockenheimer
Hockenmühle Spätlese Halbtrocken
אשכוליות,  של  עשירים  טעמים  עוצמתי.  יין 

אפרסקים, דבש, תפוח עץ ומינרלים.
יוסיף ויתפתח במשך 15 שנים נוספות.

אזור גידול יין: ריינהסן.

וגלר אסטרישר לנשן ריזלינג קבינט
יבש 2011

 Wegeler 2011er Oestricher Lenchen
Riesling Kabinett trocken

הכרם לנשן שוכן במורדות הר ומאופיין באדמת 
לס עם אבנים קטנות. צבעו של היין צהוב קש 
בהיר ובאף פרחוני. יין מורכב ואלגנטי עם טעמי 

תפוח עץ צעיר והדרים. אזור גידול: ריינגאו.

2006 קבינט  ליינהלה  דיידסהיימר  בסרמן-יורדן 
 Bassermann Jordan, 2006er

Deidesheimer Leinhöhle Kabinett
ריזלינג  מינרלית.  בחרסית  במיוחד  עשיר  הכרם 
מבציר ומיון ידניים, מאוד אופייני, רמזי מתיקותו 
מאוזנים היטב בחמיצות מרעננת. עשיר בטעמיים 
מינרליים, שזיפי מירבל, משמש, אשכולית ולימון. 

יתאים למנות מתובלות ולמטבח אסיאתי.
אזור גידול יין: פפאלץ.

בסרמן-יורדן,
פורסטר יזויטנגרטן בציר מאוחר, 2003

 Bassermann Jordan, 2003er, Forster
Jesuitengarten Spätlese

הכרם נחשב לאחד המצטיינים והמפורסמים של 
יוצאי הדופן שלו. קרקע  הריזלינגים  בזכות  האזור 
וולקנית עם מינרלים שניכרים ביין. בציר ידני שנערך 
בשלות  ברמת  ענבים  לבחור  ע”מ  ימים  מספר 
גבינות  אווז, אפריטיף,  )כבד  אחידה. לשתיה עתה 
 20 ליישון של  או  קינוחים(  ועשירות טעם,  בשלות 

שנים לפחות. אזור גידול יין: פפאלץ. 



קסטלו מונאצ’י אקאנטה פיאנו 2011
 Castello Monaci Acante Fiano 2011

השני  בחצי  נבצרו  הגפנים  פיאנו.  ענבי   100%
השהייה  הקרות.  הלילה  בשעות  ספטמבר  של 
ממושכת של הענבים עם הקליפה מביאה למיצוי 
בטמפרטורה  תסיסה  והמורכבות.  הארומות 
נמוכה ויישון היין על שמריו, מעצימים את רמזי 
ארומות  צהוב-קש,  צבעו  והטעמים.  המינרליות 
פרותיות )אגס ואננס( ודבש. בסיומת רמזים של 

אגוזי לוז קלויים. לצריכה מיידית.
יין מחבל אקאנטה, סלנטו שבאיזור גידול פוליה. 

איטליה

וילה הויסגן וייסבורגונדר יבש 2015
Villa Huesgen Weisburgunder 2015

יין יוצא דופן מאזור מיוחד במוזל. רמזי אננס, בננה 
ומלון, חמיצות מאוזנת. יין נדיר באיכותו וזוכה

להערכה ולהכרה בינלאומית באיכותו.

וילה הויסגן ריזלינג יבש ביי דה גלאס 2013 
Villa Huesgen 2013

 Riesling By the Glass
הגפנים של הגפנים, בני 5-10 שנים, גדלים במדרון 
בשלים  ענבים  התוצאה-  צפחתית.  בקרקע  תלול 
שנבצרו ידנית. לאחר סחיטה עדינה מועברים ל-12 
לתסיסה.  גדול  למיכל  ואז  נירוסטה  למיכל  שעות 
משמש  רמזי  עת.  בכל  לצריכה  מודרני  ריזלינג 

ואפרסק וחמיצות מאוזנת.

זפ מוזר גרינר ולטלינר 2016 - אורגני 
SEPP Grüner Veltliner 2016 - Organic

היין האורגני הראשון, מתוצרת זפ מוזר - יקב משפחתי 
יבש  יין  בן 170 שנה באזור קרמשטאל שבאוסטריה. 
ובאף  ירקרק,  זהוב  צבעו  בפה.  ונעים  צלול  מאד, 
שחור  פלפל  פרחים,  הדרים,  טרי,  עץ  תפוח  ארומת 
וסיומת  לחמיצות,  פירותיות  בין  איזון  בו  יש  ווניל. 
טעם ארוכה. רמת הסוכר נמוכה במיוחד – 1.8 גרם 
חומרי  ללא  שגדלה  מגפן  מיוצר  והוא  מ"ל,  ל-100 
פירות  לדגים,  מאד  מתאים  הוא  כימי.  ודשן  הדברה 
ים, בשרים לבנים וגם סתם לשתייה מהנה ומרעננת.

טנוטה ג'וסטיני ינטו 2017
Tenuta Giustini Jento 2017

ינטו הוא יין מבעבע קלות בלא תוספת חומרים בעל 
תסיסה טבעית ללא התערבות.

ביין רמזי  טעם אפרסק, אשכוליות וריחות של פרחים 
מינרליות  בין  ארומטי  איזון  מרגישים  לבנים.בפה 
מתאים  הקלה.  התסיסה  רעננות  עם  יחד  וחמיצות 

לליווי אוכל קל אך גם כאפריטיב ושתיה מרעננת.

קאזאליניו טרז מריאסאוסטריה
ויניו ורדה רוזה 2014

CAVES DO CASALINHO
TRÊS MARIAS Verde Rosé 2014

יין “ירוק” ייחודי לפורטוגל מאזור הגידול בעל אותו 
השם ויניו ורדה. נקרא כך בשל הבציר המוקדם 
של הענבים ומשום שנועד לשתיה בעודו צעיר. 
היין שהינו חצי יבש, מאופיין ברעננות יוצאת מן 
תערובת  קלה.  ותסיסה  נעימה  חומציות  הכלל, 
טעמיו  את  ליין  המקנים  מקומיים,  זנים  של 
אדומים  פירות  המזכירים  והעדינים,  הפירותיים 

ומקנים לו את טריותו המרעננת.

פורטוגל

חדש!
אורגני

חדש!
אורגני



2002 ברוט  זקט  ריזלינג  “ג’יי”  גהיימראט   וגלר 
Wegeler Geheimrat “J” Riesling

 Sekt Brut 2002
מוגש  שנים   4 בבקבוק  שתסס  זה  מבעבע  יין 
בארוחות מפוארות בבונדסטג ובמוסדות אירופיים 
מכובדים אחרים. בין הנהנים: אליזבט מלכת אנגליה, 
קיסר יפן וראשי מדינות. ארומות של תפוח, הדרים 
מושלם  ואיזון  אלגנטיות  בועות  שמרים,  של  ורמז 
בין הפירותיות לחמיצות. לשתיה עתה ובמשך 10 

השנים הקרובות. איזור גידול יין: ריינגאו.

לואיס גונטרום טרדישונל
זקט ריזלינג ברוט 2006

Louis Guntrum Traditions-Sekt
Riesling Brut 2006

זקט )Sekt( הינו יין מבעבע בשפה הגרמנית. מבעבע 
זה עשוי מענבי ריזלינג המשמרים את מגוון הטעמים 
והריחות האופיינים לזן. ניכרים רמזי התפוח, אפרסק 

ומינרלים שמקורם בכרם.
 .Méthode Charmat-היין מיוצר בשיטה הידועה כ

בועות זעירות מנעימות את חווית השתיה.
איזור גידול יין: ריינהסן.

גרמניה

ת ו נ י י
ם י מ ו ד א
אפריקה דרום 

פיירוואלי קברנה סוביניון 2009
 Fairvalley Cabernet Sauvignon 2009
שנה   12 בנות  מגפנים  סובניון  קברנה   100%
חודשים   12 יושן  לדונם.היין  ק”ג   600 שהניבו 
אדום  צבע  בעל  צרפתיות.  אלון  עץ  בחביות 
פירות  של  האופייניים  בטעמים  עשיר  עמוק, 
הזן  במאפייני  מצטיין  ווניל.  קסיס  שחורים,  יער 
ובתמורה הגבוהה למחירו. איזור גידול: סטלנבוש.

פיירוואלי פינוטז’ 2012
Fairvalley Pinotage 2012

100% פינוטז’ מגפנים באיזור פארל ואגטר פארל. 
ואמריקאיות  צרפתיות  אלון  בחביות  התיישן  היין 
בינוני עם  גוף  יין בעל  6 חודשים. התוצאה  למשך 
ומעט  אדומים  יער  גרגרי  יבשים,  לשזיפים  רמזים 

תבלינים. יין מאוזן בעל סיומת טעם ארוכה.

ביירסקלוף פינוטז’ רוזה ברוט 2008 
Beyerskloof Pinotage Rosé Brut 2008
זה.  יבש  מבעבע  מופק  שנה   30 בנות  מגפנים 
פטל, דובדבנים, תות שדה ופירות יער ניכרים באף 
ובטעם. אלגנטי, מרענן, מאוזן ובעל סיומת טעם 
 Méthode-ארוכה. היין מיוצר בשיטה הידועה כ

Charmat. איזור גידול יין: סטלנבוש.

סוורטלנד קווה ברוט N/V - יין נתזים יבש
Swartland Cuveé Brut N/V

Sparkling Wine
מבוסס בעיקרו על סוביניון בלאן. יבש עם ניחוחות 
עשבוניים ו”ירוקים” אך פירותי ומרענן. מהנה וחגיגי. 
דורג כמצטיין )3 כוכבים( במדריך היין של ג’ון פלאטר 
וזוכה בתחרות Wine  Magazine  בתמורה גבוהה 

ביותר למחירו. זוכה במדלית
.BEST VALUE 2013 Israel wine Awards

נות י י
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2013



ביירסקלוף פינוטז’ 2012 
                                                     Beyerskloof Pinotage 2012
יושן כ-8 חודשים בחבית אלון. הכלאה בין הגפנים 
פינו נואר וסנסו שנעשתה בדרום אפריקה בשנת 
1925. גוף מלא ומורכבות המאפיינת את התכונות 
הטובות של הזן, צבע אדום עמוק, בטעמו רמזים 
לאוכמניות אדומות ושחורות, פטל, שזיף וקסיס. 

יין ה”דגל” של דרום אפריקה. יין מפורסם ועטור 
פרסים זה, מוכר כאחד מיינות הפינוטז’ הטובים 
תתפתח  ומורכבותו  היום  לשתיה  מצויין  בעולם. 
במהלך 6 השנים הקרובות. היינן - ביירס טרוטר, 
ונחשב  )דקנטר(  יינן השנה  זכה פעמיים בתואר 

“מיסטר פינוטז’” העולמי.
לצד  היין של פלטר  כוכבים אדומים במדריך   4

זכיות ופרסום עולמי. אזור גידול יין: סטלנבוש. 

לאופרד’ס ליפ פינוטז’ שיראז 2009
Leopard’s Leap Pinotage Shiraz 2009

52% פינוטז’ ו 48% שיראז שנבצרו באזורים דרליג, 
הקייפ.  של  המערבי  החוף  ואזור  וויליירסדורפ 
השיראז שבבלנד התיישן בחביות אלון צרפתיות 
למשך 12 חודשים ואילו הפינוטז’ טופל במשך 6 
חודשים בשיטת מיקרו אוקסיגנציה. התוצאה יין 
יבשים, גרגרי  שזיפים  רמזים  עם  בינוני  גוף  בעל 
סיומת  בעל  מאוזן  יין  שחור.  ופלפל  ונילה  יער, 

טעם ארוכה.

לאופרד’ס ליפ שיראז 2007
Leopard’s Leap Shiraz 2007

מערב  של  החוף  באזור  שנבצרו  שיראז   100%
צרפתיות  אלון  בחביות  התיישן  מהיין   40% הקייפ. 
למשך 12 חודשים ויתרת היין טופלה בשיטת מיקרו 
בינוני  גוף  בעל  אלגנטי  יין  התוצאה  אוקסיגנציה. 

ובאף פלפל שחור, פרחי סיגליות.
סגנון קטיפתי של עמק הרון.

פיירוויו לה קאפרה מלבק 2012
Fairview La Capra Malbec 2012

100% מלבק מבציר ידני ותסיסה עם הקליפות. 
צרפתיות  אלון  בחביות  חדשים   12 של  יישון 
בשימוש שני עד רביעי. יין נוסף מסדרת יינות לה 
קאפרה )שפרושו עז..(. צבע אדום סגול ומתיקות 
יין  סיגליות.  פרחי  של  רמזים  באף.  קאסיס  של 
בסיומת  דומדמניות  טעמי  עם  בינוני  גוף  בעל 
באזור  נמוך  יבול  בעלי  נבצר מכרמים  הארוכה. 

אגטר-פארל.

לאופרד’ס ליפ קברנה סוביניון מרלו 2007
Leopard’s Leap

Cabernet Sauvignon Merlot 2007
58% קברנה סוביניון ו-42% מרלו שנבצרו באזורים 
מהבלנד   60% ופרנשהאק.  סוורטלנד  דרלינג, 
התיישן בחביות אלון צרפתיות למשך 12 חודשים 
אוקסיגנציה.  מיקרו  בשיטת  טופלה  היין  ויתרת 
רמזים  עם  בינוני  גוף  בעל  אלגנטי  יין  התוצאה 
ארוכה  טעם  סייומת  וקפה.  יער, קאסיס  לפירות 

ונעימה.

סוורטלנד מרלו · שיראז - בחירת היינן 2010
Swartland Merlot · Shiraz
Winemakers Choice 2010

רכות  בין  איזון  עמוק.  דובדבנים  אדום  בצבע 
לסיומת  היער שתרם המרלו  גרגירי  הבוקה של 
של פלפל שחור וניחוח מעושן שתרם השיראז. יין 
בעל גוף בינוני עד כבד המספק חווית שתיה לכל 

סיבה ובעיקר לליווי ארוחה.
איזור גידול יין: סוורטלנד.

ת ו נ י י
ם י מ ו ד א
אפריקה דרום 



קאנונקופ קדט 2016      
                                                 Kanonkop Kadette 2016
תערובת של פינוטז’, מרלו, קברנה סוביניון וקברנה 

פרנק. יושן 16 חודשים בחביות עץ צרפתיות.
של  וניחוחות  טעמים  מלא.  גוף  בעל  אלגנטי  יין 
וניל ושזיפים. איזון מושלם בין  פירות יער שחורים, 
טעמי הפרי ועץ האלון. יין עטור פרסים זה של היקב
המוערך )אולי ביותר( בדרא”פ, מוגדר כאחד מחמישים
למחירם  ביותר  הגבוה  הערך  את  הנותנים  היינות 
בעולם )עפ”י פלצר(. טוב לשתיה כעת, עם אפשרות 
סטלנבוש. יין:  גידול  אזור  נוספות.  שנים   8 ליישון 

פיירוויו גואטפדר -  הסנדק 2006
Fairview The Goatfather 2006

בלנד של שיראז, קברנה, מרלו, ברברה ופרימיטיוו. 
יחס הבלנד נשאר סוד של המשפחה והיינן.

יושן 12 חודשים בחביות עץ אלון צרפתיות  היין 
ובארומה  עמוק  רובי  אדום  צבעו  ואמריקאיות. 
קינמון  בשלים,  יער  גרגירי  שזיפים,  ניכרים 
אגוזי  של  רמז  שלו  הארוכה  בסיומת  ותבלינים. 

לוז. יין מאוזן בעל גוף מלא ועשיר בטעמים.
4 כוכבים אדומים בדרוג של פלטר, WS 85 ועוד 

הערכות גבוהות רבות. איזור גידול יין: פארל.

לאופרד’ס ליפ שיראז מורבדר ויוניה 2008
 Leopard’s Leap Shiraz Mourvedre

Viognier 2008
יוצרים  ויוניה   10% ו  מורבדר   22% שיראז,   68%
יושן  היין  הרון.  עמק  בסגנון  מלא  גוף  בעל  יין 
 20% אירופאיות,  אלון  בחביות  חודשים   12
מאוזנים  וציפורן  לבן  פלפל  באף  חדשות.  מהן 
בפרחוניות ופירות יער אדומים. רמזי קפה בטעם 
ופירות שחורים נשארים עם סיומת ארוכה. איזורי 

גידול: בוטריביה )השיראז( ואגטר פארל השאר.

פיירוויו גואטס אין וילאז’ 2006
   Fairview Goats in Villages 2006

הרון  יינות עמק  בסגנון  היא  תערובת עשירה, אף 
פינוטז’   ,)90% שיראז)  על  המבוססת  שבצרפת, 
14 חודשים  זה שיושן  יין מורכב  ומורבדר, מביאה 
בחביות אמריקאיות, להשגים ולציונים גבוהים אצל 
מבקרי יין חשובים וביניהם WS 88. יין מורכב בעל 
צבע אדום עמוק וארומה של פלפל שחור ופירות 

שחורים. לשתיה עתה וב-5 השנים הקרובות.
14.5 אלכוהול. איזור גידול יין: פארל וסוורטלנד.

פיירוויו סטלנבוש קברנה סוביניון 2010
Fairview Stellenbosch

Cabernet Sauvignon 2010
ביבול  מכרם  ידני  מבציר  סובניון  קברנה   100%
נמוך באיזור סטלנבוש. יושן 15 חודשים בחביות 
עץ אלון צרפתיות, 25% מהן חדשות. בעל צבע 
אדום עמוק, עשיר בטעמים האופייניים של פירות 
יער שחורים, קסיס ווניל. מדורג כאחד מחמשת 

הטובים מסוגו בדרא”פ )ג’ון פלטר(. 

                                    Fairview Goat Roti 2006 פיירוויו גואט רוטי
פיירוויו המרמז בשמו על קוט  היין המפורסם של 
 )96%( שיראז  של  קלאסית  תערובת  הוא  רוטי... 
וויונייר )4%(, אשר עברו תהליך תסיסה ביחד ויושנו 
בחביות צרפתיות ואמריקאיות במשך 14 חודשים. 
ליין צבע אדום ארגמני, עשיר בטעמי פירות בשלים, 
 15%( עוצמתי  וקוקוס.  לילי  פרחי  של  רמזים  עם 
אלכוהול( בעל פוטנציאל יישון של 5 שנים לפחות. 
אדומים  כוכבים   4 ופרסים,  במדליות  עטור  היין 
 Wine בדרוג של פלטר ו-91 נקודות במגזין היוקרתי

Spectator. איזור גידול: פארל וסוורטלנד.

פיירוויו פינוטז’ ויוניה 2005
Fairview Pinotage Viognier 2005

הצרפתי  היין  של  אפריקאית  דרום  מהדורה 
קלאסי  מענב  הפעם  אך  רוטי(  )קוט  המפורסם 
ויוניה,   4% עם  המרוכך  פינוטז’   96% המקום.  של 
נותנים יין עם תוספת של ניחוחות מעט מבושמים 
פירות  הפינוטז’:  של  האפייניות  לארומות  מעבר 
יער שחורים, פטל ושזיפים. התערובת תססה יחד 
ויושנה 14 חדשים בחביות צרפתיות ואמריקאיות. 

יין עצמתי המצטיין באיזונו. 14.5% אלכוהול.
איזור גידול: פארל.

פיירוויו גואטס דו רואם אדום 2008
Fairview Goats do Roam Red 2008

תערובת המזכירה את יינות עמק הרון שבצרפת. 
שיראז 61%, סנסו 14%, מורבדר 13%, גרנש 8%, 
זה.  ביין  המשתתפים  הגפנים  הם   ,4% וקריניאן 
היין יושן בחביות עץ אלון ישנות לתקופה של 10 
חודשים. צבעו ארגמני עמוק ובטעמו רמזים של 
Bronze Medal-פירות בשלים ותבלינים. זכה ב
at the International Wine Challenge (UK)

ובפרסים נוספים. אזור גידול יין: פארל.



ביירסקלוף פינוטז’ רזרב 2005
Beyerskloof Pinotage Reserve 2005

יין פינוטז’ בעל גוף מלא וצבע אדום רובי כהה. 
ואדומות,  שחורות  אוכמניות  של  טעם  עוצמות 
צרפתי.  אלון  ורמזי  טרופיים  פירות  שזיפים, 
פינוטז’”.  כ”מר  הידוע  טרוטר,  ביירס  של  יצירתו 
הגפנים שנבחרו בנות 40 שנה מושגחות על ידיו, 
וכן עשיית היין וישונו כ-14 חודשים מביאים ליין 
מרשים זה. לשתייה עתה ולפחות במשך 7 שנים 

נוספות. איזור גידול יין: סטלנבוש.

קאנונקופ פול סאור 1998 ו-2003  
Kanonkop Paul Sauer 2003 & 1998
תערובת מסורתית של 80% קברנה סוביניון 10% 
יין אדום עמוק עם  10% קברנה פרנק.  ו-  מרלו 
יישון  ע”י  המודגשים  מורכבים,  פירותיים  טעמים 
גוף מלא  25 חודשים בחביות אלון חדשות.  של 
עם סיומת טעמים ארוכה. פוטנציאל שימור עד 
20 שנה. יין עטור פרסים וזכיות, ביניהם מדליית 
כיין  נבחר  לאחרונה  וריטאס”.  של  כפולה  זהב 
המצטיין ביותר בטעימת רוחב של כל יינות דרום 

אפריקה )יין וגורמה(. אזור גידול יין: סטלנבוש.

ביירסקלוף קברנה סוביניון-מרלו 1998 1999  
Beyerskloof Cabernet Sauvignon-

Merlot 1998 & 1999
בחביות  חודשים   18 יושן  ומרלו,  סוביניון  קברנה 
שנים.  כ-15  של  שימור  פוטנציאל  צרפתי.  אלון 
מה  בלבד,  קרטונים   1500 מיוצרים  שנה  מדי 

שמבטיח רכישה מעניינת.
יין זה זכה במדליית זהב כפולה בתחרות “וריטאס 

2000” ובמדליות זהב רבות נוספות.
אזור גידול יין: סטלנבוש.

קסטלו מונאצ’י פילונה פרימיטיבו 2010
 Castello Monaci Piluna Primitivo 2010
בשעות  שנערך  ידני  בציר  פרימיטיבו.   100%
הלילה. לאחר התסיסה המאלולקטית, יושן חלק 
מהיין בחביות עץ צרפתיות והשאר נשאר במיכלי 
של  מודגש  בוקה  כהה.  ארגמני  צבעו  נירוסטה. 
פירות אדומים וקונפיטורת דובדבנים עם דגשים 
של פלפל, ווניל, פירות שחורים וליקוריץ. לצריכה 

בתוך חמש שנים.
יין מחבל סלנטו באיזור גידול פוליה.

קליסאנו ברולו 2008
Calissano Barolo 2008

בציר  ומישט.  לאמפיה  מזני  נביולו  ענבי   100%
ידני, שהייה ארוכה, לפחות 10 ימים עם הקליפות. 
לאחר התסיסה המאלולקטית, היין יושן בחביות 
 18 ועוד  חודשים   24 ארך  בחביות  היישון  עץ. 
מאד  קריסטלי,  אדום  צבעו  בבאריק.  חודשים 
אלגנטי. עם בוקה של וניל, קינמון ופרחי וורדים. 
גוף מלא וסיומת טעם ארוכה המזכירה ליקוריץ 

ועץ אלון. לשמירה 10 שנים ויותר.
יין מאיזור פיאמונט.

איטליה

איטליה

פרימיטיבו 2015                  
  Tenuta Giustini QVID Primitivo 2015

נגרו אמארו 2016                  
  2016



ספרד

ה י נ מ ר פורטוגלג

 קסטיו דה אנריז רזרבה 2009 
Castillo De Eneriz Reserva 2009

יין אדום יבש, עשוי מ-40% קברנה סוביניון, 20% 
מרלו ו-20% טמפרניו. יושן בחביות עץ צרפתיות 
ואמריקאיות למשך 24 חודשים, ועוד 24 חודשים 
פירות  בארומה  עמוק,  אדום  צבעו  בבקבוקים. 
יין  החבית.  ועץ  ליקוריץ  צימוקים,   , אדומים 

אלגנטי, מאוזן, בשל עם טנין רך.

 קסטיו דה אנריז קריאנזה 2013  
Castillo De Eneriz Cri 2013

יין אדום יבש, עשוי מ-50% טמפרניו, 30% קברנה 
בחביות  חודשים   18 יושן  מרלו.  ו-10%  סוביניון 
חודשים   12 ועוד  וצרפתיות,  אמריקאיות  עץ 
בבקבוקים לפני שיצאו לשוק. צבעו אדום עמוק. 
יין אלגנטי עם טעמי ליקוריץ, פירות יער שחורים 

ורמזי שוקולד. טנין רך ושיורת טעם ארוכה.



ברגסיג, בציר מאוחר מיוחד 2007                  
  Bergsig Special Late Harvest 2007

בלאן  שנין  הינם  זה  ביין  המשמשים  הענבים 
יין חצי מתוק עם איזון נעים בין  מבציר מאוחר 
הפירותיות והחמיצות ובעל סיומת טעם ארוכה. 
הרקב   - בבוטריטיס  “נגוע”  מהענבים  חלק 
האציל, המעשיר את היין. פירות קיץ, אפרסקים, 
מלון ודבש מאפיינים  יין זה באף ובטעם. נפלא 

כאפריטיף או כליווי לקינוח.
איזור גידול יין: וורצסטר.

זפ מוזר שרדונה        2004 )375 מ”ל(
Sepp Moser Chardonnay TBA 2004

הגפן  על  לצמוקים  שהתייבשו  שרדונה  ענבי 
ונקטפו ענב לענב.

רוב הענבים “נגועים” בבוטריטיס - הרקב האציל 
וקרמל.  זהב  צבעו  מכרעת.  לטעם  ותרומתם 
באף ובטעם דבש ופירות אקזוטיים. יין נדיר בעל 
או  חריפות  גבינות  ללווי  אינסופית.  טעם  סיומת 
נקודות   92 שנה.   30 של  יישון  פוטנציאל  קנוח. 

ב-Wine Spectator. איזור גידול יין: נויזידלרזה.

TBA

דרום
אפריקה

אוסטריה

פינו דה שאראנט: מולן דה מריאן, לבן, 
שארפנטרון, קוניאק צרפת 

Pineau des Charentes: Moulin de
Merienne, White Charpentron, Cognac

משקה מסורתי, קלאסי מקוניאק: תירוש ענבים 
מחוזק בקוניאק המיושן 5 שנים בחביות עץ. מיוצר 
מענבי Ugni Blanc ו-Montils, שמהם מייצרים 
עם  בהיר,  זהב  צבעו  המפורסם.  הקוניאק  את 
פירות  וטעמי דבש, תאנים,  ריחות  מורכבות של 
סיומת  ואפרסק.  מישמש,  מלך,  אגוזי  יבשים, 
טעם ארוכה ומפתיעה. כ-18% אלכוהול. מומלץ 

לשתות אותו קר מאד.

צרפת
ם י ק ו ת מ

קוניאק שארפנטרון VS סדוקסיון
Cognac Charpentron VS Séduction

 3-5 מיושן של  בלנד  VS משובח, שהינו  קוניאק 
שנים מאיזור “Fins Bois” שבקוניאק.

מהנה בשתיה כאפריטיף - בתוספת טוניק, מיץ 
פירות ומתאים גם בשילוב לקוקטיילים. או פשוט 

עם קוביית קרח.

ק א י נ ו ק
אפריטיף



יין  חובבי   øשנפתח בבקבוק  היין  על  שומרים  איך 
מכירים מקרוב את הבעיהÆ העיקרון הוא פשוט¨ להרחיק 

Æאת החמצן המזיק מהיין שנותר
The Wine Guard הוא התקן פשוט ונוח המאפשר 
לשמר את איכות היין בבקבוקים שנפתחו ומבטיח כי 
שנפתח  ברגע  כמו  ממש  טוב  להיות  ימשיך  טעמו 
הבקבוק לראשונהÆ חיבור ה≠Wine Guard לבקבוק 
היין מיד לאחר פתיחתו מבטיח שכל כוס יין תישמר 

Æבאיכות מושלמת גם שבועות לאחר הפתיחה
Æלחיצה קלה על הברז תגרום למזיגה של יין לכוס

בעת הלחיצה מוזרם לבקבוק חנקן המשמש לשימור 
היין ושאר היין שבבקבוק ממתין לכוס הבאה שתמזג 

Æבעוד מספר שעות¨ מספר ימים או אף יותר מכך
The Wine Guard מיועד לשימוש בבתים פרטיים¨ 

Æבמסעדות ובאתרי טעימות יין

למסעדות אידיאלי   ≠  The Wine Guard
The Wine Guard הוא מוצר המשמש מסעדות 

Æיוקרה בעולם המגישות יינות איכות בכוסות
The Wine Guard מאפשר למסעדות להרחיב את 
מבחר היינות המוגשים בכוסותÆ בעזרתו ניתן לשמור על 
הכוס כאשר  שבועות¨  למשך  יוקרתי  ביין  ההשקעה 

Æהאחרונה תהייה טרייה בדיוק כמו הראשונה
The Wine Guard מורכב מארבעה חלקים∫ ברז ופקק

שנחרטו מפליז וצופו בכרום איכותי¨
צינורית העשויה מפלדת

אלחלד איכותית ומיכל חנקן
סטנדרטי אותו ניתן להשיג

Æבחנויות לאביזרי מטבח ואפיה
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והיין טוב כמו ברגע הפתיחה



www.kippis .co. i l     E-mai l :  info@kippis .co. i l     ∂ π¥∞¥ ב  י אב ±≥ א תל≠ בה  לת פאדו מ    קהי בע“ ס  פי קי


