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2102.
לושה יקביםבעלייכולתייצור
שונה

—/

מכרמים

הטובה

המפיקים

את יינותיהם

שגדלים

באזורי היין

שקלים.ציון91 :
55

גמלא,
בינוני

חות
$DN2$נוכחות$DN2$
העליון וברמתהגו־
$TS1$הגולן$TS1$
הטובים ביותרבגליל

פינו נואר,

כשר.

2006

משהו.

יין

שופעת של

2102.
שתו מעכשיו עד

שגופו ציון90 :

אך הוא עז וממוקד .ניכרת נוכ־
$TS1$נוכחות$TS1$
פטלודובדבנים שחורים,

38שקלים.

כשר.

בלאן,
סוביניון
יישון בחביות
אלון ,צבעו
2008

יין
לבן שלא עבר

קש בהיר ,והוא

$DN2ונהנים מכישרונם של ייננים
לן
הנתמכים יפה על ידי מינרלים ואניס ניחןבניחוחות נדיבים וחומציות מרעננת
מעולים
מלון ,פרי הדר
ואילר .שתו מעכשיו ופריכה .קשת מפתה של
שצצים מאמצע החף
ממשיכיםלייצר בעקביות יינות באיכות
ואולי אף מעברלכך55 .שקלים .וקיווי על רקע רווי ברמזים לדשא מכוסח.
עד 2012
גבוהה .הכוונה היאליקבי רמתהגולן
שתו עכשיו35 .שקלים.ציון 88 :כשר.
מיליון בקבוקים בשנה) ,יקב הריגליל ציון 89 :כשר.
בעל גוף
סוביניון«20 ^,
קברנה
אדום
גולן ,קברנה סוביגיון2008 ,
 900אלף בקבוקים) ויקב פלטר  80אלף
ועגול ,עם טא־
כהה בעל גוף בינוני ,רך
בקבוקים) .היינות ,שיצאו לא מכברלשוק,
$TS1$טאנינים $TS1$בינוני עדמלא ,בצבע אדום כהה ,עם שפע
של טאנינים
$DN2$טאנינים $DN2$עדיניםונוכחות מצודדת של פטל
מיוצרים מזניםקלאסיים כגון קברנה סו־
הפה בעדינות
$TS1$סוביניון $TS1$,נינים
יין

מרלו,שיראז ,קברנה פרנק,ופינו
ביניון,
ון$DN2$,

שחור ,גרגרי יער ודובדבנים

שחורים,

רמזים

יין

לפלפל

המצפים^ת
ומדגישים ניחוחור
*וטעמים

של

קאסיס

ליינות האדומים ,ושררונהוסוביניון
נואר
בחיתוליו .צבעו נוטהלארגמן
רמזיםלשוקולד מצופה מנטה .שתו
בשנה־שנתיים
$TS1$בקטגוריה$TS1$וליקוריץ .שתו עכשיו או
ללבנים; היינותהאלה ,כל אחד בק־
בלאן
יין שעדיין
$TS1$מעכשיו$TS1$
מעכ־
שקלים.ציון 87 :כשר.
38
2102.
שיו
וריה$DN2$שלו ,מפגינים מצוינותולעתים הקרובות 44 .שקלים.ציון 86 :כשר.
טגוריה
והוא בעל גוף מלא ,עם טאנינים משיים
$DN2$מעכשיו $DN2$עד
לארגמן ,וחלקיםהמשולבים יפה כבר בשלב המו־
$TS1$המוקדם$TS1$
בצבע נוטה
מרלו2008 ,
גולן,מרלו2008 ,
קרובות מחירם משתלם.
ארגמני בעל
מרוכז הנפתח בדומדמניות
$DN2$המוקדם $DN2$הזה.
קדם
גוףבינוני ,הניחן בטאנינים רכים .רמזים בעל גוף בינוני עד מלא שלא עבר יישון
אלון ,בעל טאנינים רכים וניחוחות
קלושים לעץ מתובל משתלבים יפה וחו־
$TS1$וחושפים$TS1$
שחורות וגרגרי יער ,המפנים בהמשך
בעץ
יקבי רמת הגולן
את מקומםלשזיפיםבשלים .מהלגימה
סגולים
$TS1$ודובדבנים $TS1$,וטעמים של גרגרי יער ,שזיפים
שבבסיסהגרגרי יער ודוב־
$DN2$וחושפים $DN2$אישיות
שפים
הראשונה וערלגימור הארוך צצים רמ־
$TS1$רמזים$TS1$
לשתייה ,עם די מורכבות
וסבך שיחים .קל
$DN2$ודובדבנים $DN2$,וברובד
דבנים,
עליון רמזיםקליםלעשבי
לצימוקים,מינרלים אדמתיים ואניס.
זים
$DN2$רמזים$DN2$
ומינרלים אדמתיים44 .
ירדן ,קברנה סוביניון 2006 ,יין בעל תיבול מיובשים
כרי למשוך תשומתלב .שתו מעכשיו עד
ציון 87 :כשר.
 38שקלים.
1102.
בשל ורךאפילו עכשיו ,אך יהיה במיטבו
גוף מלא וטאנינים רבים ,המצפים את שקלים.ציון 86 :כשר.
150שקלים.ציון92 :
102. 102-1
ב-
גמלא ,שרדונה 2008 ,ייןבעל גוף קל
הפה בעדינות ומשתלבים היטב בעץ ארז
קברנה פרנק2007 ,
T-selection
עד בינוני ,שהתיישן בחביותאלון במשך
מתוק .ניחוחות וטעמים של גרגרי יער
יקב פלטר
שהתיישן
יין בעל גוף בינוני עדמלא,
חודשיים וניכרת בו נוכחות
בשלים ,אדומים ושחורים ,על רקע של עץ
במשך  14חודשים בחביותאלון צרפתי,
מצודדת של אגסים,מלונים
לתבלינים,וניל
אלוןמתובל ,לצד רמזים
היינן טל פלטר ,שלמר יי־
$TS1$ייננות$TS1$
מינרלי־אדמתי .שתו מעכשיו ותפוחים .לא מורכב ,אך מלא
ורובד
וניכרת בו נוכחות נדיבה אך לא מעיקה
עליון
שלאלון ושל טאנינים מוצקים
$DN2$ייננות$DN2$באוסטרליה ועבד שם בכ־
$TS1$בכמה$TS1$
ננות
שקלים.ציון 92 :כשר.
120
8102.
ולעיסים
חיים .שתועכשיו53 .שקלים.
עד
בתמיכה

נאה

של

יין

שחור

ודובדבנים

שחורים

יפה על

הנתמכים

ידי

nrap T-selectionסוביניון2007 ,

יין

יין

קצרין ,שרדונח22006 ,

יין

עשיר ורך

בצבע זהוב עמוק ,עם גוף מלא ושפעאלון
קלוי
ווניל,המשולבים ומאוזנים היטב על
ידי פירות.

בהיפתחו בכוס ,היין

חושף

ציון85 :

$DN2$בכמה$DN2$יקבים ,קנהלו
מה

כשר.

בעשירייה

הרי

יקבי ישראל .היקב ,שנו־
$TS1$שנוסד$TS1$

גליל

שזיפים

יין

יין

ירדן,

שרדונה2007 ,

יין

מרוכזובעל

שחור ,קאסיס ודובדב־
$TS1$ודובדבנים$TS1$

$DN2$ודובדבנים $DN2$שחוריםעל רקע של
נים
גוף מלא עם ניחוחות וטעמים של אגסים,
אדמה חרושה .ייןעגול
תאנים ,משמשים ותפוחים ירוקים הכל
עם גימור בינוני־ארוך
עם רובד
עילי שלאלוןמתובל .עשיר,

עגולובעל

גימור ארוך .שתי מעכשיו עד

עם

תחושה

שרירית

עמים של
הפותחת של
$DN2$וטעמים$DN2$

טריים על

$DN2$שנוסד $DN2$ב 2002 -ברמת
סד
$DN2$ונדיב $DN2$.יהיה
הגולן ,דיב.

ניחוחות וטעמים של
2008
שיראז,
ומינרלים .רמזים לשמנת ותב־
$TS1$ותבלינים$TS1$
צהובים
ם $DN2$צצים ,אך בסופו של דבר נוכחות
לינים
שלא עבר יישון בחביות
ארגמן
אלון,
לגימור
מתמשכת
הפירות
עמוק,
צבעו
בנועם עד
גופובינוני עד מלא והוא
שאבלי משובה.
הנדיב שיזכירלרבים
ניחן באישיות פירותית
106שקלים.ציון:
4102.
שתו מעכשיו עד
 92כשר.
מצודדת החושפת פטל
אפרסקים,

מקום בטוח

הזקוקיםלזמן כרי
לשקוע.

ניחוחות וט־
$TS1$וטעמים$TS1$

מקברנה סו־
$TS1$סוביניון$TS1$,
מייצר יינות

אוכמניות,

פטל ועשביתיבול

רקע פרחוני מצודד .ארוך ונ־
$TS1$ונדיב$TS1$.
במיטבו ב11 -
02-4

201

150

שקלים.ציון92 :

קברנה
מרלו ,קברנה פרנק,
ביניון,
$DN2$סוביניון$DN2$,
שיראז ,פטי ורדו ,גרנאש ,בעל גוף מלא שצבעו אדום כהה ,עם נו־
$TS1$נוכחות$TS1$
$DN2$נוכחות $DN2$נדיבה של עץמתובל המאוזן היטב
כחות
סמיון ,סוביניוןבלאן,
סוביניון־שיראז,

גוורצטרמינר ושרדונה על
מהגולן ,מהגלילהעליון עולים

ידי טאנינים

רכים ופירות.

2007

יין

בהיפתחו

רמזים לעץ מתובל ולפיתת שחו־
$TS1$שחורים$TS1$,

ומהרי
$TS1$לגרגרי$TS1$
לג־
$DN2$שחורים$DN2$,ואלה מפנים את מקומם בהמשך
ירושלים ,והוא אחד רים,
ומינרלים
$DN2$לגרגרי $DN2$יער ,דומדמניות אדומות
רגרי
מארבעה יקבים בישראל
אדמתיים
המייצרים
הכל על רקע המרמז בעדי־
$TS1$בעדינות$TS1$
מבעבע.
וליקוריץ .ארוךוממלא
$DN2$בעדינות$DN2$לטבק סיגרים
היקב מייצר שתי סדרות נות
ואולי אף
1102-4102
פה .יהיה במיטבו ב-
של יינותT-Selection :
מעברלזה95 .שקלים.ציון91 :
ופלטה
יין

