." אנונימי..״היין הופך את הארוחה לסעודה
להתאמת אוכל ויין חשיבות רבה כאשר אנו רוצים ליהנות מארוחות
.מיוחדות ומיינות איכותיים ולהדגיש את שילוב הטעמים
 אך כן יש צירופים,אין אמת אחת ואנו מציעים תמיד לנסות ולהעז
 שילוב נכון של יין עם אוכל ידגיש את.שיחמיאו ויעבדו טוב יותר
הטעמים ולא יאפיל עליהם; התאמה טובה של אוכל ויין תדגיש את
.האיכות הן של היין והן של האוכל
בתפריט זה אנו מציעים לכם מגוון יינות שיעצימו את טעמי המנות
.ואת חוויית הארוחה כולה
!לחיים

“Wine turns a meal into a festive occasion…” Anonymous.
To enjoy exceptional meals and quality wines, and to bring out the
best in their combined tastes, it’s essential to match the right food
with the right wine.

תפריט יין פוקצ'ה בר

Since there’s no consensus as to what works best together, we
recommend experimenting and daring. With that said, certain
food-wine combinations are well renowned. Integrating wine and
food correctly highlights their distinctive flavors, tastes and quality.

WINE LIST FOCACCIA BAR

In this menu, we recommend diverse wines that bring out the
best in each dish and in the overall eating experience.

To life!

תפריט יין

RED

Golan Cabernet Sauvignon
Golan Heights Winery
Alon
Galil Mountain Winery

בקבוק

כוס

תפריט יין

אדום

BOTTLE

GLASS

82

22

גולן קברנה סוביניון
יקב רמת הגולן

30

אלון
יקב הרי גליל

120

Gamla Cabernet Sauvignon
Golan Heights Winery

142

36

גמלא קברנה סוביניון
יקב רמת הגולן

Ruffino Chianti Superiore
Italy

136

35

רופינו קיאנטי סופרייר
איטליה

Poliziano Rosso di Montepulciano
Italy

152

-

רוסו די מונטפוליצאנו
איטליה

Bogle Old Vines Zinfandel
USA

168

-

זינפנדל גפנים בוגרות
ארה"ב

-

ירדן מרלו
יקב רמת הגולן

Yarden Merlot
Golan Heights Winery

182

Yiron
Galil Mountain Winery

195

-

יראון
יקב הרי גליל

Judean Hills Red
Tzora Winery

198

-

הרי יהודה אדום
יקב צרעה

Cabernet Sauvignon Reserve Lebanon Vineyard
Recanati Winery

180

-

קברנה סובניון רזרב כרם לבנון
יקב רקנאטי

Louis Jadot Bourgogne Pinot Noir
France

218

-

לואי ז׳אדו פינור נואר
צרפת

-

ירדן קברנה סוביניון
יקב רמת הגולן

-

ספיישל רזרב
יקב רקנאטי

Yarden Cabernet Sauvignon
Golan Heights Winery
Special Reserve
Recanati Winery

218

270

SPARKLING

Cava Jaume Serra
Spain
Gamla Hashmura Brut NV
Golan Heights Winery

בקבוק

כוס

BOTTLE

GLASS

78

22

Yarden Gewürztraminer
Golan Heights Winery

134

-

גמלא השמורה ברוט
יקב רמת הגולן

לבן חצי יבש
115

138

-

35

DRY WHITE

Galil Mountain White
Galil Mountain Winery

קאווה ג׳ום סרה
ספרד
NV

SEMI DRY WHITE

Villa Wolf Gewürztraminer
Germany

מבעבע

וילה וולף גוורצטרמינר
גרמניה
ירדן גוורצטרמינר
יקב רמת הגולן

לבן יבש
78

22

הרי גליל לבן
יקב הרי גליל

Gamla Hashmura Sauvignon Blanc
Golan Heights Winery

105

28

גמלא השמורה סוביניון בלאן
יקב רמת הגולן

Dr. Loosen Riesling
Germany

115

30

דר' לוסן ריזלינג
גרמניה

Yarden Chardonnay
Golan Heights Winery

135

35

ירדן שרדונה
יקב רמת הגולן

Yarden Chardonnay Odem Organic Vineyard
Golan Heights Winery

180

-

ROSÉ

ירדן שרדונה כרם אורגני אודם
יקב רמת הגולן

רוזה

Les Jamelles Cinsaut (Rosé)
France

108

28

Dr Loosen Pinot Noir
Germany

115

-

לה ז'אמל סנסאו
צרפת
דר' לוסן פינו נואר
גרמניה

