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  , רבשלום

  .ביקב לאחרונהדברים מהותיים קרו .  יותרשוב לא נריח ,בחדרהאת ריח ההדרים ביקב 

', גרנאז, סירא(לענבי פרובנס שהוקדשה , נטענו את חלקת הכרם החדשה בשולי בקעת הנדיב בזכרון יעקב ,ראשית

  .  שעברהשנה בנטיעתו הושלמה ולפני שנתייםהכרם ניטע חלק מ. זני ענבים לבניםגם סוף -וכן סוף) מורבדרה

ן לעבור למקום מסודר וגדול מהחלטנו שהגיע הז, בפרדס בדרומה של חדרהשבהן שכן היקב שנים רבות אחרי , שנית

 וקרוב )בסמוך לתחנת הרכבת של המושבה( של בנימינה דרומהרכשנו מבנה ב.  יותרטובים עבודה  לנו תנאיאפשריש

בינתיים המקום החדש הוא .  שלנו את יקב החלומותבושאולי יום אחד נוכל לבנות , פרנק שלנו-מאד לכרם הקברנה

 בצירה). שטח עבודה וארגון פנימי, סוןמקום אח, נוחיות ייצור( עבודת היקב מכל בחינה בשגרתעבורנו קפיצה עצומה 

וגם להביא (א ולב ואתם מוזמנים ,כאן השנה קיים נ2011את השקת בציר .  התנהל כבר ביקב החדש2012 האחרון

שיוצגו  2011היינות החדשים של בציר  .משנת בציר טובה במיוחד  גם לרכוש ייןן ניתןוכמוב, לטעום, לראות) חברים

 :הםהקרובה  טעימהב
  

  :הרכב.   כרם קדיתא1201סוביניון -קברנה

.Cabernet-Sauvignon 93%   ;  Merlot 4 %   ;   Durif 1%   ;   Petit-Verdot 2%    

  . טעם סיום נעים וארוך, ף מלא ורחבגו, טבק, תות עץ, ארומה פירותית עם רמז ירוק

 :הרכב. בנימינה   כרם1120 פרנק-קברנה

.Cabernet-Franc 91%   ;   Cabernet-Sauvignon 6%   ;   Merlot 3%                                            

השנה היין ממש שופע טעמים ירוקים , מעט גוון ירקרק היין היה פירותי מאד וים בהןשנתיובשונה מלפני שנה 

. של עפרון מחודדרך עפיצות רכה עם גוון , גוף בינוני.  היין במיטבו,הפירותיות בולטתגם וכאשר ,  לזן זהםאופיינייה

 . כאשה עם ניחוח של מיסתורין, טעם סיום ארוך
  

 :הרכב. כרם בנימינה+   כרם קדיתא 1120אניגמה 

.Cabernet-Sauvignon 48%   ;   Merlot 40%   ;   Cabernet-Franc 10%   ;   Petit-Verdot 2%   

  .מורכב, חומציות מאוזנת, גוף מלא, ליקריץ, פירות יער שחורים. יין רחב במיוחד עם כל הספקטרום של ענבי בורדו

  

 



  :הרכב.   כרם קדיתאSpecial Reserve  1120סוביניון -קברנה

.Cabernet-Sauvignon 88%  ;  Durif 12%  

 צמהועם ע, מתובל, שחורארומה של פלפל , פירותי מאד היין. ודוריףסוביניון -בין קברנה  שלנורב השניםהשילוב 

 .להתיישנות ארוכת שנים. בלתי רגילה
  

  ;    במרץ     8/9שבת  -שישי) 1(  : בשלשה סופי שבוע רצופיםביקב המכירה תתקיים 

  ;        במרץ 15/16שבת  -שישי) 2(                                                               

  .            במרץ22/23שבת  -שישי) 3(                                                               

  .   הצהריים- אחר4קר עד ו בב10: שעותב

  ;  שקל 165 -פרנק -קברנה, סוביניון-קברנה  ): מ"כולל מע(מחירים לבקבוק ביקב 

  ; שקל 190 -אניגמה                                                  

  .     שקלSR - 230סוביניון -קברנה                                                    

     .השנתית ביקבימי המכירה ם רק בימחירים אלו תקפ

   .)למעט דיינרס( ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום

  .ורפת מפת הגעה ליקב החדש בבנימינהמצ

  

  בברכה  

  תאסף מרגלי , מרגלית יאיר  
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