
295 ענבי זעם פילוקליה, בית לחם, 2019  

255 ביאנקטו למידיה, אברוצו, איטליה, 2020  

310 קציטלי טיביאני פזנטס טירז, קחאטי, גאורגיה, 2019  

420 קווה בבס גוגו, קחאטי, גאורגיה, 2018 

O R A N G E

R E D

ל א שר 350י גראז' דה פאפא אדום לוינסון, הרי יהודה, 2020  

340 סירה פלם, הרי יהודה, 2019 

770 פלם נובל פלם, 2018 

230 שנסון אדום קלו דה גת, הרי יהודה, 2015  

310 מרלו הראל קלו דה גת, הרי יהודה, 2014  

785 עמק איילון קלו דה גת, הרי יהודה, 2010  

910 סיקרא סירה קלו דה גת, הרי יהודה, 2011 

490 גראנד וין דומיין דו קסטל, הרי יהודה, 2016 

295 קברנה סוביניון שאטו גולן, רמת הגולן, 2019 

330 CSM מיה לוצ'ה, גליל עליון, 2019 

320 אנימה סיריאנה פילוקליה, בית לחם, 2019  

ה י ל ט י 245א גאיטו ואלי יוניטה, פיימונטה, 2018  

260 מורנדינה פרא, ונטו, 2020  

280 אתנה רוסו טרה נרה, אתנה, סיציליה, 2019  

250 אמרנטו פודרה סן כריסטופורו, מרמה, 2018  

285 נארקו קול ד'אורצ'יה, מונטלצ'ינו, 2016  

470 ברונלו די מונטלצ'ינו קול ד'אורצ'יה, מונטלצ'ינו, 2016  

645 סונדראיה פוג'יו אל טזורו, בולגרי, 2015  

1050 פלאו רוסו לה מקיולה, בולגרי, 2017  

 680 מונטפולצ'אנו ד'אברוצו אמידיו פפה, אברוצו, 2017   

1150 ואלפוליצ'לה סופריורה דל פורנו רומנו, ונטו, 2014  

910 ברולו רברה אליו קוניו, פיימונטה, 2016  

1400 ברולו וינייה קפלה די סטפנו רוקה די מנזוני, פיימונטה, 2007 

ה י ר ט ס ו 285א צוויגלט יודית בק, גול, בורגנלנד, 2018  

490 במבולה יודית בק, גול, בורגנלנד, 2018  

ה י נ 230גרמ פינו נואר שטיינמץ, מוזל, 2018  

ל ג ו רט ו 240פ נרד דאק לואיש פאטו, באירדה, 2019  

260 נאט קול ניפורט, באירדה, 2020  

ד ר פ 235ס קיטה ורוניקה אורטגה, ביירצו, 2019  

240 גוליארדו בודגס פורחאס דל סלנס, ריאס ביאשס, 2018  

320 ריוחה רזרבה מרקז דה מורייטה, ריוחה, 2016  

ה י ל ר ט ס ו 800א גרינוק קאלסק, עמק ברוסה, 2006 

1750 שיראז ריצ'ארד לינדר, עמק ברוסה, 2006 

רפת 190צ פימפנט דומיין קפמרטין, קוט דה גסקון, 2020  

250 שברני רוז' פיליפ טיסייה, שברני, עמק לואר, 2020  

185 אקספלוריישן סירה קאב דה טה, עמק הרון, 2020  

255 חתול משוגע אריק טקסייה, קוט דו רון, 2019 

275 פואני דה רזה גרמנו, דרום עמק הרון, 2020  

285 קרוז הרמיטאז' וינסנט פארי, צפון עמק הרון, 2019  

310 ארצ'אה אירולגי, 2019 

265 רבאה דה סיאור דומיין דה מאז'אס, רוסיון, 2019  

360 רוקאס דומיין הובט, פרובנס, 2019  

390 סנסר פינו נואר וינסנט פינארד, סנסר, 2019  

340 בוזו'לה רוז' ז'ול דז'ורנה, בוז'ולה, 2018  

680 שמבול מוזיני ג'ורג' גלנטנה, בורגון, 2018  

890 וולנה פרמייה קרו ברוייר ג'ורג' גלנטנה, בורגון, 2018  

 1250 מורי סן דניס פרמייה קרו קלו בולה הובר לינייה, בורגון, 2018 

 1800 קורנס שאיו טיירי אלמה, צפון עמק הרון, 2018  

2000 קורנס ריינאר טיירי אלמה, צפון עמק הרון, 2018   

W H I T E

190 רוזה קינטה דה סייש, דאו, פורטוגל, 2020  

195 מאליז דומיין דה קארטרון, קוט דה פרובנס, צרפת, 2020  

220 ל'אמורוז דומיין דה מאז'אס, קוט קאטאלן, צרפת, 2019  

290 רוזה טרה קונסטנטינו, אתנה, סיציליה, 2020  

R O S É

285 גראז' דה פאפא לבן לוינסון, גליל עליון, 2020 

290 שרדונה קלו דה גת, הרי יהודה, 2019 

525 סיקרא שרדונה, קלו דה גת, הרי יהודה, 2015 

310 לייכטר להט, גליל עליון מערבי, 2020 

260 בלאן פלם, הרי יהודה, 2020 

225 סוביניון בלאן כרם שבו, גליל עליון, 2020  

320 בלאן מיה לוצ'ה, גליל עליון, 2020 

250 שרדונה ווייט קונספט ספרה, גבעת ישעיהו, 2020 

360 ווייט סיגנצ'ר ספרה, גבעת ישעיהו, 2020 

ל א שר י

ה י ל ט י 235א סילרי פינו נואר לבן פרצ'רוסה, לומברדיה, 2019 

245 קנצ'לינו ביאנקו רבסקו, אברוצו, 2020 

260 קוקוצ'ולה צ'ינג'יליה, אברוצו, 2020 

ה י ר ט ס ו 215א גרונר וון אקוף אקר, ואגרם, 2020 

250 פינו בלאן יודית בק, גול, בורגנלנד, 2019 

320 קוריאה יודית בק, גול, בורגנלנד, 2020 

420 אופוק מוסטר, סטיריה, 2018 

890 קלאוס אם ברג ניקולאיוף, ואכאו, 2013  

ה י נ 220גרמ הארט טו הארט ריינהולד הארט, מוזל, 2020 

250 וילטינגר רייכסגראף פון קסלשטאט, סאאר, 2018 

ל ג ו רט ו 185פ טן אפרוס, ויניו ורדה, 2020 

245 וינייה ולייאש לואיש פאטו, באירדה, 2019 

ד ר פ 275ס אובה מיראפלורס קוטה 45, סאנלוקר דה ברמדה, 2019 

רפת 190צ קוסמיק דומיין קפמרטין, קוט דה גסקון, 2020 

190 פטי שנין שאטו דה לה רולרי, אנז'ו, עמק הלואר, 2020 

235 לה גוטרונייר בונה הוטו, מוסקדה, עמק הלואר, 2020 

340 סנסר לה קראוט וינסנט פינארד, סנסר, 2019 

560 בר אה מין מישל רד, פואי פומה, 2018  

460 ארבואה סבנייה פליקן, ז'ורה, 2018 

340 לה וי או אי אה גרמנו, דרום עמק הרון, 2019 

490 דוליה דומיין הובט, פרובנס, 2013 

245 בורגון אליגוטה גואסו, קוט ד'אוסר, 2019 

280 בורגון קוט ד'אוסר גואסו, קוט ד'אוסר, 2020   

350 בורגון שאם פרייה דומיין טסייה, מרסו, בורגון, 2019 

590 מרסו לה טייאה איב בויה מרטנו, בורגון, 2018 

1250 מרסו פרמייה קרו פרייר מישלו, בורגון, 2018  

 פוליני מונטרשה פרמייה קרו לה פולטייר אלה שאבי,
בורגון, 2018  

890

F I Z Z Y

 ל'אקסטרא קרמו דה לואר לנגלואה שאטו, 
עמק הלואר, צרפת  

245 פט נאט דלתון, גליל עליון, ישראל, 2020  

260 נאט קול ניפורט, ויניו ורדה, פורטוגל, 2020  

310 מורוש אנטיגוש אנזלמו מנדז, ויניו ורדה, פורטוגל, 2016  

290 ברוט אנד דה ביסט ואלי יוניטה, איטליה, 2020  

345 פט נט רוזה פוקס אנד האסה, קמפטל, אוסטריה, 2020  

560 ל'אוברטור פרמייה קרו פרדריק סאבאר, שמפיין, צרפת 

620 גראנד רזרב וילמאר וסי, שמפיין, צרפת 

750 ספיישל קווה בולינג'ר, שמפיין, צרפת  

990 שמפן קוט דה ואל וילן רוז דה ז'אן, שמפיין, צרפת  

1850 גראנד רזרב ברוט קרוג, שמפיין, צרפת   

190


