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110 30בקבוק 110Bottleכוס 30Glass

הר חרמון אדום   יין הבית
יקב רמת הגולן

מורכב מחמשת זני הענבים הבורדולזיים המסורתיים.

תסיסה במיכלי נירוסטה עזרה לשמר את טעמי הפרי 

היחודיים של הזנים הללו. היין מהנה ונגיש, בעל גוף טוב 

וטעם נהדר.

MOUNT HERMON RED   HOUSE WINE

Golan Heights Winery

Blended from the traditional Bordeaux varieties.

Delightfully drinkable, Mount Hermon Red has good 

body and wonderful flavor.

160 40בקבוק 160Bottleכוס 40Glass

גמלא קברנה סוביניון
יקב רמת הגולן

קברנה סוביניון הממלא את הפה בטעם, נגיש ובעל סיומת 

מהנה. התיישן במשך 12 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי. 

קברנה ישראלי עסיסי וטעים.

GAMLA CABERNET SAUVIGNON
Golan Heights Winery

Aged for 12 months in small French oak barrels, 

a flavorful yet drinkable Cabernet presenting good body 

and a satisfying finish.

180 180Bottleבקבוק

ירדן מרלו
יקב רמת הגולן

מרלו לא שגרתי בעל גוף מלא, המציג מורכבות וריכוז 

טעמים מענגים. רמת הגולן מספק כבר שנים רבות פרי 

יוצא דופן של מרלו בעל יכולת התיישנות יוצאת מהכלל.

YARDEN MERLOT
Golan Heights Winery

This full-bodied Merlot displays pleasing complexity and 

flavor concentration. Never taken for granted, the Golan 

Heights continues to amaze us as a high quality growing 

area for Merlot.

220 220Bottleבקבוק

ירדן קברנה סוביניון
יקב רמת הגולן

זוהי קלאסיקה במיטבה, עם שילוב נהדר של מורכבות, 

גוף מלא וסיומת ארוכה. מופק מכרמי הקברנה סוביניון 

הטובים ביותר של היקב.

YARDEN CABERNET SAUVIGNON
Golan Heights Winery

Cabernet Sauvignon made from a number of our finest 

Cabernet vineyards in the Golan Heights. The wine’s 

complexity and intensity couples beautifully with its full 

body and long finish.

240 240Bottleבקבוק

פטיט קסטל
יקב דומיין דו קסטל

חסר טקסט

PETIT CASTEL
Domaine du Castel Winery
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SPARKLINGמבעבעים

NV גמלא השמורה ברוט
יקב רמת הגולן

מבעבע יבש המיוצר בדקדקנות על פי השיטה המסורתית. 

כל בקבוק עבר יישון של 12 חודשים לפחות על משקעי 

השמרים. יין חמצמץ, עדין ומסוגל ללוות ארוחה מלאה 

באופן מושלם.

GAMLA HASHMURA BRUT
Golan Heights Winery

Produced strictly according to the traditional method, 

each bottle aged for a minimum of twelve months 

prior to disgorging. Fresh and invigorating, the wine is 

wonderfully drinkable.

110 30בקבוק 110Bottleכוס 30Glass

ROSÉרוזה

רוזה
יקב רקנאטי

רוזה מקסים, קייצי, רענן ומלא חיים המופק מענבי הזנים 

ברברה ומעט מרלו מכרם מנרה שבגליל העליון.

ROSÉ
Recanati Winery 

A lovely, summery, fresh Rose. Produced of Barbera 

grapes and a little Merlot from Manara vineyard in the 

Upper Galilee.

150 38בקבוק 150Bottleכוס 38Glass

WHITESלבנים

הר חרמון לבן   יין הבית
יקב רמת הגולן

יין לבן יבש קייצי ורענן. חיבור בין סוביניון בלאן, ויונייה 

ומוסקט. פרחוני ומבושם, יבש ומרווה את הצמא.

MOUNT HERMON WHITE   HOUSE WINE

Golan Heights Winery

A blend of Sauvignon Blanc, Muscat and Viognier.  

The wine’s cold fermentation helps preserve the natural 

liveliness of these classic white varieties.

110 30בקבוק 110Bottleכוס 30Glass

גמלא השמורה סוביניון בלאן
יקב רמת הגולן

הסוביניון בלאן שלנו גדל בצפון רמת הגולן. אחד היינות 

החדים והרעננים של היקב.

GAMLA HASHMURA SAUVIGNON BLANC
Golan Heights Winery

This medium to light bodied wine embodies great fruit 

character with great freshness and crispy flavour.

130 35בקבוק 130Bottleכוס 35Glass

גמלא שרדונה
יקב רמת הגולן

 עם ישון קצר של 4 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי,

זהו שרדונה עדין וקייצי המדגיש את טעמי הפרי של הזן.

GAMLA CHARDONNAY
Golan Heights Winery

A medium-bodied Chardonnay, fresh and bright, 

with a fruity citrus character.

130 35בקבוק 130Bottleכוס 35Glass

ירדן גוורצטרמינר
יקב רמת הגולן

 עם ריחות עוצמתיים במיוחד ומתיקות במידה הנכונה, 

זהו אחד היינות הלבנים המבוקשים בארץ.

YARDEN GEWÜRZTRAMINER
Golan Heights Winery

Just off-dry, this medium-bodied wine displays pleasing 

varietal character: highly aromatic, tropical notes and full 

of flavor.

150 38בקבוק 150Bottleכוס 38Glass


