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        2014 מרץ    
  , רבשלום

   אנו מוכנים לארח אתכםבעברויותר מ, זה מכברהשנויים הפנימיים הסתיימו והמעבר ליקב בבנימינה כבר מאחורינו 
עברנו קפיצה עצומה בשגרת עבודת היקב , כפי שכתבנו בהזמנה של השנה האחרונה. תביקב לטעימה השנתית המסורתי

  .וגם יכולת אירוח נוחה יותר) שטח עבודה וארגון פנימי, ןמקום אחסו, ייצורהנוחיות (מכל בחינה 
 שהיא 2012החדשה בציר המשנת  ואם בא לכם גם לרכוש יין, לטעום, לראות) וגם להביא חברים(א ולבאתם מוזמנים 

    .יוצאת דופן באיכותה
 :הםהקרובה  טעימהשיוצגו בהיינות 

  
     כרם קדיתא2201סוביניון -קברנה
   % Cabernet-Sauvignon 100 :הרכב

ללא עירוב עם זני , באופן חריג להשאיר אותו כמות שהוא, היה ייחודי באיכותו ולכן החלטנוזו שנה בסוביניון -הקברנה
  . טעם סיום נעים וארוך,  גוף מלא ורחב,חמיצות מאוזנת, שחור/  פרי אדוםשלארומה . בורדו האחרים

  

  בנימינה   כרם2120 פרנק-קברנה
    % Cabernet-Franc 88 %   ;   Cabernet-Sauvignon 12 :הרכב

ה לו תקופת התיישנות אנו חושבים שצפוי. מלא גוף ועפיץ מעט, פירותיועם זאת , גוון ירקרק, אפייני ומדויק לזן זה
  .ארוכה מאד

  

     כרם קדיתא2012 מרלו
   % Merlot 87 %  ;  Cabernet-Sauvignon 13 :הרכב

 2012  בציר.יוצא דופן בייחודו ובאיכותוהוא יין  רק כאשר המרלו,  זני אחת לכמה שנים כייןאנו מכיניםאת המרלו 
 גוף בינוני עד ניחוח מורכב עם יש ייןל .2007 - שנים ב 6 מרלו הייתה לפני ייצרנוהפעם האחרונה ש .היא שנה כזו

  . זנתו בשילוב חומצה מאמלא
  

   כרם בנימינה& כרם קדיתא  2120אניגמה 
     Cabernet-Sauvignon 65 %   ;   Merlot 22 %   ;   Cabernet-Franc 10%   ;   Petit-Verdot 3% :בהרכ

  .  טוב עכשיו ועם זאת יתיישן שנים רבות מאד. יין הדגל של היקב. רך וקטיפתי, עגוליין . זר של ריחות וטעמים
  

    כרם קדיתאSpecial Reserve - 2120סוביניון -קברנה
   % Cabernet-Sauvignon 84 %  ;  Durif 16  :הרכב

   .ורך למגע,  גוף מלא,פירותי,  עוצמתי מאדהיין. דוריףהזן הנדיר וסוביניון -בין קברנה )מזה שנים רבות(השילוב 
 .התיישנות ארוכת שניםפוטנציאל ל

 
  



      במרץ   28 / 29שבת  -שישי) 1(  : בשלשה סופי שבוע רצופיםביקב המכירה תתקיים 

          באפריל      4 / 5שבת  -שישי) 2(                                                               

             באפריל11 / 12שבת  -שישי) 3(                                                               

  .   הצהריים- אחר4קר עד ו בב10: שעותב

  

   שקל165   סוביניון -קברנה  ): מ"כולל מע(מחירים לבקבוק ביקב 

  שקל  175 פרנק-קברנה     

   שקל175                        מרלו                                                  

   שקל 200                     אניגמה     

       שקלSR     240סוביניון -קברנה                                                    

  

     .השנתית ביקבימי המכירה ם רק בימחירים אלו תקפ

   .)למעט דיינרס( ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום

  .בבנימינהמצורפת מפת הגעה ליקב 

  ,נשמח לראותכם

  בברכה  

 תאסף מרגלי , מרגלית יאיר  

 

  

 


