




מוצר
אוריג‘ינל

פלפל ודבש

תכולה
50 מ”ל
700 מ”ל
1000 מ”ל
700 מ”ל
1000 מ”ל

ארגז
120
12
12
12
12

ברקוד
4820181425098
4820181424916
4820181424947
4820181425005
4820181425036

  Nemiroff De Luxe Collection   דרת נמירו� דה לוק��
וקפדנית לחומרי הגל�  בנמירו�. התייחות מעמיקה  לוק היא עליית מדרגה  דרת דה 
משלב  מחמירה,  בקרה  תחת  נמירו�,  עבור  במיוחד  נעשה  הדג�  גידול  ביותר.  האיכותיי� 
הנביטה ועד הקטי� והטחינה. שימוש במי� באיכות הגבוהה ביותר, ללא פשרות, העוברי� 
בקרת איכות אחת לכמה שניות, וכמוב� שיטות הזיקוק והינו� (11 פעמי� בוגי� ושלבי� 
שוני� של פח� פעיל) מביאי� לייחודיות ששומרת על איכויות חומרי הגל� המקוריי�. כל 

אלה יוצרי� וודקה טהורה ומלאת אופי, ארומטית ועשירה.

Nemiroff De Luxe  נמירו� דה לוק�
וודקה דה לוק� | אוקראינה | 40% אלכוהול | כשר

נקיה ובעלת ארומות מעודנות ורכות. זוהי וודקה קלאית, מאוזנת מאוד, ע� רמזי� קלי� 
של תיבול. יש לה יומת ארוכה, חמימה, ע� אזכורי מנטה טרייה של קי�.  נפלאה לכל 

קוקטייל, קפואה או כמו שהיא. 

  Nemiroff De Luxe Honey Pepper  נמירו� דה לוק� פלפל-דבש
וודקה דה לוק� מתובלת בפלפל ודבש | אוקראינה | 40% אלכוהול | כשר

הוודקה  שני�.   600 ב�  מקורי  אוקראיני  מתכו�  על   מבו פלפל-דבש   לוק דה  נמירו� 
מיוצרת ממרכיבי� טבעיי� בלבד – מדבש אמיתי וצ'ילי, אשר עוברי� חיתו� בחביות ע� למש� 
והתבליני� השוני�  הוודקה משמרת את צבע� של הע�, הדבש הטהור  שלושה חודשי�. 

ליצירת וודקה מתובלת חזקה (40% אלכוהול) מרשימה וחלקה לשתייה. 

מק“ט
 8011
8014
8015
8024
8025













מוצר
חיטה מובחרת

דליקט

תכולה
200 מ”ל
700 מ”ל
1000 מ”ל
200 מ”ל
700 מ”ל
1000 מ”ל

ארגז
24
12
12
24
12
12

ברקוד
4820181420734
4820181420758
4820181420765
4820181423339
4820181420444
4820181420451

Nemiroff Wheat  חיטה נמירו
וודקה פרימיו� מחיטה מובחרת | אוקראינה | 40% אלכוהול | כשר

בארומות  שמודגשות  ודגני�,  חיטה  של  מתוקות  בארומות  להבחי�  נית�  בא� 
ירוקות קלילות. בפה נטע� וודקה  מאוזנת ועגולה, יחד ע� אזכורי� לעשבוניות. 
אחרי הטעמי� הירוקי� מופיעי� ועולי� טעמי חיטה מתקתקי�, ש'וגרי�' את 

הוודקה היטב ומחליקי� את מרירותה הטבעית של הוודקה. 

Nemiroff Delikat  דליקט נמירו
וודקה פרימיו� מתובלת בג'ינג'ר | אוקראינה | 40% אלכוהול | כשר

וודקה בעלת אופי עדי� ומורכב. בא� נית� להבחי� בארומות קלות של ג'ינג'ר, 
שממשיכות ומדגישות את רכות המשקה. האווריריות של נמירו� דליקט מומחשת 

באריזה בעלת התווית השקופה, הייחודית למוצר.

מק“ט
8512
8518
8519
8112
8118
8119









BULLDOG  בולדוג
ג'י� לונדוני יבש �ופר פרימיו� | אנגליה | 40% אלכוהול

את הטעמי� והארומות הייחודיי� של המשקה הנפלא הזה מרכיבי� שניי�-
שוני�  ממקומות  בקפידה  שנבחרו  בוטניי�,  מרכיבי�  של  
וגי�   (12) עשר 

בעול�:

לימו� – 
פרד   |     שקדי� – 
פרד   |   כו
ברה – מרוקו   |   לבנדר – צרפת   

י�   |    – 
|   אנג'ליקה – גרמניה   |    פרג לב� – טורקיה   |   לוטו
דרגו� איי (עי� הדרקו�) – 
י�   |   ק
אייה (קינמו� 
יני) הינדו צ'יינה   | 

 ליקורי� – 
י�   |  ערער – איטליה   |    Oris  (פרח 
גלגל) – איטליה                                      

תהלי� הייצור כולל השרייה של הרכיבי� הבוטניי� השוני� באלכוהול ניטרלי 
בעל אחוז גבוה. לאחר שהרכיבי� שחררו את הטעמי� והארומות שלה� לתו� 
הנוזל, האלכוהול המתובל מזוקק שוב, והתזקיק מעורבב ע� אלכוהול ניטרלי 

על ב
י
 100% חיטה אנגלית. את התערובת מדללי� באיטיות רבה במי� 
טהורי�, לקבלת ג'י� בחוזק 40%. 

תכולה
700 מ”ל

ארגז
6

ברקוד
897076002010

מק“ט
3201





























JOSE CUERVO  חוזה קוארבו
חוזה קוארבו הוא מותג הטקילה הנמכר ביותר בעול�. בבעלות בני הדור ה- 

11 של משפחת קוארבו שיי�דה אותו, בשנת 1758. 

JOSE CUERVO ESPECIAL SILVER חוזה קוארבו א�פ�יאל �ילבר
טקילה בדרגת יישו� �ילבר, בלאנקו (שקופה, לבנה) | מק�יקו | 38% אלכוהול | כשר

חוזה קוארבו א�פ�יאל �ילבר היא טקילה מיק�טו, שמכילה לפחות 51% אגבה 
כחולה, ושאר התזקיק מקורו בקני �וכר. טקילה זו עוברת התייצבות במיכלי 
הקלי�,  והטעמי�  הארומות  את  לשמר  מנת  על  שבועיי�,  למש�  נירו�טה 

האופייניי� לטקילה בדרגה זו. 

JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO (גולד) חוזה קוארבו א�פ�יאל רפו�אדו
טקילה בדרגת יישו� רפו�אדו | מק�יקו | 38% אלכוהול | כשר 

הטקילה הנמכרת ביותר בישראל ובעול� כולו. מזוקקת במזקקת לה רוחניה – 
רפו�אדו  א�פ�יאל  קוארבו  חוזה  קוארבו.  חוזה  של  ההי�טורית  המזקקה 
מכילה לפחות 51% אגבה כחולה, ושאר התזקיק מקורו בקני �וכר. עוברת 

יישו� בחביות ע� אלו� אמריקאי למש� חודשיי� לפחות. 

מוצר
א�פ�יאל גולד

א�פ�יאל �ילבר

תכולה
50 מ”ל
700 מ”ל
1000 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
10
12
12
12

ברקוד
899385002972
7501035042131
7501035010093
7501035042308

מק“ט
5002
5015
5004
5014





תכולה
700 מ”ל
50 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
12
-
12

ברקוד
7501035012233
811538011358
7501035012219

מק“ט
5011.1
5011.55
5111

JOSE CUERVO TRADICIONAL COLLECTION   חוזה קוארבו �דרת טרדי�יונל

�דרת הטרדי�יונל היא הביטוי המושל� למ�ורת המפוארת של חוזה קוארבו, 
יצר	 הטקילות הגדול בעול�. הטקילות של �דרה זו מיוצרות מ- 100% אגבות 
כחולות הנבחרות בקפידה לאחר שגדלו במישורי� ובעמקי� של מחוז חלי�קו 
במק�יקו. השיטות המ�ורתיות לגידול האגבות ולזיקוק טקילה ויישונה, באות 

לידי ביטוי בכל לגימה מ�דרת הטרדי�יונל. 

JOSE CUERVO TRADICIONAL SILVER   חוזה קוארבו טרדי�יונל �ילבר
טקילה בדרגת יישו� �ילבר | 100% אגבה | מק�יקו | 38% אלכוהול | כשר

זוהי הטקילה הראשונה מבית היוצר של משפחת קוארבו. הטרדי�יונל �ילבר 
מיוצרת בשיטה מ�ורתית הנקראת SAMLL BATCH . התזקיק עובר זיקוק דודי 
כפול ולאחר מכ	 התיישנות של  18 ימי� בחביות ע� אלו	 אמריקאי משומשות. 
לאחר מכ	 התזקיק מבלה עוד כחודש ימי� במיכלי נירו�טה קטני�. כל בקבוק 

מבוקבק באופ	 ידני וממו�פר.

JOSE CUERVO TRADICIONAL REPOSADO  חוזה קוארבו טרדי�יונל רפו�אדו
טקילה בדרגת יישו� רפו�אדו | 100% אגבה | מק�יקו | 38% אלכוהול | כשר

טקילה המיוצרת מ-100% אגבה כחולה שגדלה ברמות ובעמקי� של מדינת 
יצרני  של  מורשת�  את  חוגגת  רפו�אדו  טרדי�יונל  קוארבו  חוזה  חלי�קו. 
הטקילה הראשוני� שעשו הי�טוריה מאז 1795. היא נחשבת לאחת הטקילות 
כפול  דודי  זיקוק  עובר  התזקיק  זו.  יישו	  בדרגת  במק�יקו  ביותר  הטובות 
ומתייש	 כשישה חודשי� בחביות ע� אלו	 אמריקאי משומשות, ומש� מגיע 

הצבע הזהבהב שלו. 

מוצר
�ילבר

רפו�אדו





חוזה קוארבו ריזרבה דה לה פמיליה אק�טרה אנייחו 
JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA EXTRA ANEJO

טקילה בדרגת יישו אק�טרה אנייחו | מק�יקו | 40% אלכוהול | כשר

בשנת  הושקה  אנייחו".  "אק�טרה  יישו�  בדרגת  בעול�  הראשונה  הטקילה 
1995 כמחווה הי�טורית לציו� 200 שני� למותג חוזה קוארבו. בלנד ייחודי של 
טקילות שהתיישנו במרתפי קוארבו במש� שני� ארוכות, לעיתי� עד 30 שני�, 
פי  על  זמ� התיישנות ממוש� מהנדרש  וצרפתי.  אלו� אמריקאי  ע�  בחביות 
החוק לדרגת "אנייחו" (שנה עד שלוש). לה פמיליה מיוצרת בעבודת יד מ- 
בבשלות מלאה, שנבחרו  לפחות  בנות 10 שני�  כחולה,  אגבה  לבבות   100%
וגדלו בקרקעות וולקניות עשירות. בעלת טע� מלא מאוד ומנגד ר� ועדי�. נית� 

להרגיש בטקילה בטעמי פרחי�, וניל, אגוזי� וא� רמיזות של קוניאק.

זהו פריט א�פני�, כל בקבוק ממו�פר, נאט� בעבודת יד תחת שעווה ונארז 
במארז ע� אמנותי מיוחד המעוצב בכל שנה ע"י אמ� מק�יקני שונה.

תכולה
750 מ”ל

ארגז
3

ברקוד
50811538011452

מק“ט
5012





טקילה 1800 הוא מותג מבית חוזה קוארבו.  משמעות הש� 1800 היא ציו� השנה הראשונה 
בה החלו לייש� ולהשביח טקילה בחביות ע
 אלו�. זוהי טקילה משובחת, 100% אגבה כחולה, 

שמבוקבקת בחלי	קו, מק	יקו.
בקבוקי 1800 מעוצבי� בצורת פירמידה קטומה, ב	גנו� הארכיטקטורה של בני המאיה. כל 
בקבוק נושא את חתימתו של חוא� דומינגו בקמ�, נצר למשפחת בקמ�, הבעלי� של טקילה 
 TRABAJO,” חוזה קוארבו ומי שייצר את המותג במקורו. על התווית נית� למצוא את המילי�
את  הערכי� המ	מלי�  אלו  יושרה.  עבודה, תשוקה,  PASSION, HONESTIDAD“ שמשמעות�: 

הכבוד והמ	ורת המצויי� בתהלי� יצירת הטקילה.

 1800 RESERVA SILVER   1800 רזרבה �ילבר
טקילה בדרגת �ילבר | 100% אגבה כחולה | מק�יקו | 40% אלכוהול | כשר

מזוקקת פעמיי�, מורכבת מבלנד של תזקיקי� איכותיי� ועוברת גימור בחביות ע
 אלו� במש� 
15 יו�.

  1800 RESERVA REPOSADO 1800 רזרבה רפו�אדו
טקילה בדרגת רפו�אדו | 100% אגבה כחולה | מק�יקו | 40% אלכוהול | כשר

הטקילה הראשונה בעול� בקטגוריית ה	ופר פרימיו�. נולדה בשנת 1975. טקילה זו עוברת 
התיישנות במש� שישה חודשי� בחביות אלו� אמריקאיות וצרפתיות משומשות.

  1800 RESERVA ANEJO  1800 רזרבה אנייחו
טקילה בדרגת אנייחו | 100% אגבה כחולה | מק�יקו | 40% אלכוהול | כשר

1800 אנייחו מתיישנת בחביות ע
 אלו� צרפתיות במש� 14 חודשי� לפחות, היא בעלת צבע 
ענברי עמוק וגווני� של נחושת. הא� ארומטי להפליא, נית� להבחי� בארומות של ע
 אלו� 

קלוי, וניל, קינמו� וציפור�, ע� שכבות של שוקולד ו	וכריות קרמל.

מוצר
	ילבר

רפו	אדו
אנייחו

תכולה
50 מ“ל
750 מ”ל
750 מ”ל
750 מ”ל

ארגז
10
12
12
6

ברקוד
811538010115
7501035013230
7501035010192
7501035010208

מק“ט
5007.51
5007
5013
5009





JAgavero El Original Licor de Tequila   ליקר טקילה אגוורו
ליקר על ב�י� טקילה | מק�יקו | 32% אלכוהול | כשר

זמ� קצר   .Lazaro Gallardo ידי  על  Agavero הוקמה בשנת 1857  חברת 
בחלי�קו,  קמיצ'ינ�  לו�  במזקקת  טקילה  של  הגידול  אזור  בלב  מכ�,  לאחר 
מק�יקו, יצר גלארדו את "ליקר אגווארו טקילה" על ש� הצמח "אגבה כחולה" 

שממנו עשויה טקילה. זהו הב�י� לליקר אגווגרו. 

צבעו של ליקר האגוורו צהוב בהיר, בא� נית� להריח את שלל הריחות המוכרי� 
של טקילה איכותית ע� רמזי� לתבליני� חמי� ועשבוניות קלה. טעמו מתוק, 

הדרי ופרחוני, �יומת נעימה הנעה בי� עשבוניות למתיקות האגבה.

תכולה
750 מ”ל

ארגז
6

ברקוד
689768111007

מק“ט
5010





















Luxardo Sambuca dei Cesari לוק�רדו �מבוקה דאי �זארי
�מבוקה לבנה | איטליה | 38% אלכוהול | כשר

�מבוקה היא דז'�טי איטלקי מ�ורתי, שמוגשת לעיתי� קרובות לצד כו� 
א�פר�ו קצרה ומרירה, ע� 3 פולי קפה; צורת הגשה פופולרית זו זכתה לכינוי 
פי  על  מיוצר  הליקר  הזבוב").  ע�  ("�מבוקה   "SAMBUCA CON LA MOSCA"
והוא מבו�� על אלכוהול, �וכר, מי�  מתכו� משפחתי מקורי של לוק�רדו, 

(ממעיינות וולקניי�), �מבוק, כוכבי אני�, עשבי תיבול נו�פי� ותבליני�. 

Luxardo Sambuca passione nera לוק�רדו �מבוקה פ�יונה נרה
�מבוקה שחורה/כהה | איטליה | 38% אלכוהול | כשר

�מבוקה שחורה מיוצרת על ב�י� של �מבוקה לבנה, צבעה הכהה מתקבל 
מהשרייה של גרגירי� וקליפות של ע� ה�מבוק, ותקופת התיישנות בחביות 
יותר  חלק  המשקה  בע�,  וההתרככות  הקצרה  היישו�  תקופת  בזכות  ע�. 

 .מהמקור השקו

מוצר
�מבוקה לבנה
פ�יונה נרה

תכולה
700 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
12
12

ברקוד
8000353000056
8000353001954

מק“ט
2700

2750.1

















 LUXARDO TRIPLUM  �לוק�רדו טריפלו
טריפל �ק | איטליה | 39% אלכוהול | כשר

הייצור  למפרט  בדקדקנות  שנאמ�   ,(TRIPEL SEC) �ק  טריפל  הוא   טריפלו
המקורי מאז המחצית הראשונה של המאה ה- 19. הש "טריפל �ק" ציי�, 
שלושה  של  מיובשות  מקליפות  המתקבל  ליקר  המאה,  אותה  של  במ�ורת 
�וגי של פירות הדר: בעיקר קורא�או (תפוז מריר שגדל באי בש זה), יחד 

ע תפוזי "מתוקי" ומנדרינות.

לוק�רדו טריפלו מתקבל מזיקוק כפול של שלושת �וגי קליפות פרי ההדר. 
מרכיבי אחרי הכלולי במתכו� של לוק�רדו: פרחי ע� התפוז, נענע בר ועוד, 

כל זה מעניק לתזקיק ארומה מעודנת וייחודית. 

 טעמי בח�   .מבוש ומאוד  תפוזי  פרחוני,  הא�  שקו�,  התזקיק  של  צבעו 
מודגשי של הדרי, תפוז מריר, תבליני ויובש מרענ� ונעי. ה�יומת בינונית 

ואלגנטית. 

הטריפלו מושל לקוקטיילי כמו מרגריטה, �יידקאר, קו�מופוליט� ועוד.

תכולה
700 מ”ל

ארגז
12

ברקוד
8000353005112

מק“ט
8001





 LUXARDO SOUR CHERRY GIN  �חמוצי �לוק�רדו ג'י� דובדבני
ג'י� | איטליה | 37.5% אלכוהול | כשר

לג'י� היבש  לוק�רדו הוא המתכו�  ג'י� הדובדבני� החמוצי� של  הב�י� של 
של  העשרי�  בשנות  ייצרה  שהמשפחה   ,"GINEPRO DI DALMAZIA" שלה� 
המאה הקודמת. המתכו� מכיל מבחר קפדני של תשעה צמחי� בוטניי�, כולל 
ערער, כו�ברה, אירו�, אנג'ליקה, גומא, ליקרי�, קינמו�, הל ותפוז מר. לאחר 
הזיקוק בדודי נחושת מ�ורתיי�, הג'י� מעורבב יחד ע� מי� דובדבני מאר�קה 
משפחת  ידי  על  ורק  א�  שעובדו  מדובדבני�  העשוי  מי�  זהו  לוק�רדו.  של 
לוק�רדו במטעי� של גבעות יוג'אנה באזור ונטו שבאיטליה. התוצאה היא טע� 
בהיר, עשיר וחמצמ� השומר על טעמי הערער ועוצמת התבליני� של התזקיק 
איטליה  את  לשק�  שנועדה  אומנותית  בתווית  מעוטר  בקבוק  כל  המקורי. 

מהמאה ה- 19, ולחגוג את ההי�טוריה המשפחתית.

צבעו של הג'י� הוא אדו� בהיר ע� גווני� כתמתמי� עמוקי�. בא� ארומות של 
ערער, פירות יער, מעט תותי� ותבליני� פרחוניי�. טעמו של הג'י� יבש ע� 
רמזי� עבי� של פירות יער ודובדבני�. הדובדבני� מתגברי� על עוצמת הערער 

ומאזני� את המשקה לכדי �יומת פירותית, חמוצה ויבשה.

בתו�פת  וכמוב�  נבחרי�  בקוקטיילי�  קרח,  בלי  או  ע�  כמו שהוא  לשתייה 
טוניק.

תכולה
700 מ”ל

ארגז
12

ברקוד
8000353004764

מק“ט
2799





Southern Comfort אות'ר� קומפורט�
הווי�קי האמריקאי של המאה ה- 19 היה מזוקק לעיתי� קרובות באיכות נמוכה. 
ברמני� רבי� נהגו לתק� את טעמי המשקה שקיבלו בעזרת פירות או תבליני� שוני�. 
בניו  צעיר  ברמ�  היה  קומפורט,  �אות'ר�  ליקר  של  ממציאו  הרו�,  וילק�  מרטי� 
�אות'ר�  קומפורט.  �אות'ר�  ליקר  לימי�  שיהיה  מה  את  רקח  כאשר  אורלינ�, 
קומפורט הוא אחד מששת מותגי הווי�קי הגדולי� בארה"ב, ונמכר ביותר מ- 110 

מדינות ברחבי העול�.

Southern Comfort Original   אות'ר� קומפורט אוריג'ינל�
ליקר מבו�� ווי�קי אמריקאי | ארה“ב | 30% אלכוהול | כשר

ליקר חלק ומתובל. בא� נית� להבחי� בארומות של אפר�קי�, וניל ותבליני� חמי� 
ובפה טעמי� מודגשי� של אפר�קי�, וניל ותבליני� נו�פי�.

 Southern Comfort Black   אות'ר� קומפורט בלאק�
משקה מבו�� ווי�קי אמריקאי | ארה“ב | 40% אלכוהול | כשר

ה'קומפורט בלאק' הוא משקה עוצמתי יותר מה�אות'ר� קומפורט אוריג'ינל. ע� 
והארומתיות  המתיקות  טעמיו,  שלל  על  קומפורט,  �אות'ר�  עדיי�  הוא  זאת 
האופיינית לו. �אות'ר� קומפורט בלאק מדגיש יותר את טעמו של הווי�קי במשקה, 

פונה לקהל צעיר ועכשווי, וע� זאת שומר היטב על פרופיל הטעמי� המקורי. 

כמו הקומפורט המקורי, ג� הבלאק מתאי� מאוד למגוו� של� ורחב של קוקטיילי� 
ומשקאות מעורבבי�, ונית� לשתות אותו ג� כפי שהוא – מקורר או ע� קרח. 

מוצר
אוריג‘ינל

בלאק

תכולה
50 מ”ל
700 מ”ל
1000 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
120
12
12
6

ברקוד
088544000021
1210000100351
1210000100269
1210000100337

מק“ט
 2250
2255
2257
2260













Peychaud's Aperitivo פיישד'� אפריטיבו
אפריטי� | ארה"ב | 11% אלכוהול

משקה מריר מבו�� על הביטר של פיישד'�, שנוצר לראשונה במאה ה- 18. 

מעט  אשכוליות,  תפוז,  של  בארומות  להבחי�  נית�  בא	  כתו�-אדו�,  צבעו 
טעמי�  ע�  והדרי�  תפוזי�  המזכיר  מתקתק-מריר,  טע�  בפה  עשבוניות. 

אדמתיי�, מתובל בציפור�. 

תכולה
750 מ”ל

ארגז
12

ברקוד
8800402240

מק“ט
3705





מוצר
פידג‘ תאני�

פידג‘ אבטיח

תכולה
700 מ”ל
1000 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
12
12
12

ברקוד
4005563194025
4005563194018
4005563160419

מק“ט
3000
3001
3005

 FIDG  'פידג
ליקר בטע� תאני� | גרמניה | 20% אלכוהול | כשר

פידג' הוא ליקר תאני� בעל תכולת אלכוהול נמוכה, מה שהופ� אותו מתאי� 
לכל ואהוב על רבי� ורבות. טע� התאני� מובהק וברור, והוא מזכיר בכ� 'בוחא' 

(תזקיק תאני� תוני	אי) טובה, רק ע� תכולת אלכוהול מתונה יותר. 

מצוי� לשתיה כפי שהוא, כשוטי� קפואי� ולקוקטיילי� שוני�.

  FIDG WATERMELON פידג' אבטיח
ליקר בטע� אבטיח | גרמניה | 20% אלכוהול | כשר

פידג' אבטיח הוא ליקר בעל תכולת אלכוהול נמוכה. בעל ארומה נפלאה, ברורה 
ומובהקת. הליקר עצמו מתוק, ויחד ע� זאת מאוז� מאוד, הודות לחומציות 

הפרי. 

מצוי� לשתיה כפי שהוא, כשוטי� קפואי�. טוב מאוד לבר אקטיבי או כליקר 
לקוקטיילי� לקי�.





LEMONARAK DUDU  לימונערק דודו
ערק בתו�פת מי� לימוני� טבעי | ישראל | 16% אלכוהול | כשר

משקה אני� ב�גנו	 י� תיכוני, קליל, קיצי ומתאי� לח� הישראלי. מופק מתזקיק ענבי� איכותי מתובל בזרעי אני�, בתו�פת מי� לימוני� 
.(VILLAFRANCA LEMON) הוילה-פרנקה 	טרי וטבעי הנ�חט מז

לימונערק דודו מתאפיי	 בקלילות ואיזו	 בי	 טעמי האני� לבי	 מי� הלימוני�. בא� נחוש ניחוח הדרי ופרחי אני�. בפה נחוש יובש של 
ערק איכותי, חמיצות לימונית וחתיכות לימו	 שנותרו לאחר ה�חיטה. בעל �יומת מרעננת. הלימונערק המדובר נרקח לראשונה בשנת 

1943 בשכונת אי�מעיליה שבקהיר, ע"י דודו.

ערק ומשקאות אני� נו�פי� היו כבר אז נפוצי� ברחבי המזרח התיכו	 ונצרכו כפי שה�. דודו חיפש ליצור משקה קליל, מאוז	 ונגיש לכל, 
המבו�� על מתכו	 הלימונדה הייחודית של אימו עליו גדל. בשנת 1956, לאחר עליית המשפחה לאר� ישראל, המשיכו בני המשפחה להכי	 
את המשקה שיצר דודו באירועי� משפחתיי� בלבד. לאחר מותו, נכדיו של דודו החליטו להפי� את המשקה המקורי של �בא וליצרו 

בכמויות מ�חריות תו� שמירה קפדנית על המתכו	 והטע� המקורי, ללא התפשרות על חומרי הגל� ואופ	 היצור המ�ורתי.

כיו� נית	 למצוא מגוו	 משקאות אני� בטעמי� המבו��י� על הערק המקורי של �בא דודו:

ROZATTARAK DUDU   רוזטערק דודו
ערק בתו�פת מי� שקדי� טבעי | ישראל | 20% אלכוהול | כשר

GRAPEFRUITARAK DUDU    גרייפרוטערק דודו
ערק בתו�פת מי� אשכולית אדומה טבעי | ישראל | 14% אלכוהול | כשר

PASSIONARAK DUDU   פ�יאונערק דודו
ערק בתו�פת מי� פ�יפלורה טבעי, ישראל, 14% אלכוהול, כשר.

 

תכולה
750 מ”ל
750 מ”ל
750 מ”ל
750 מ”ל

ארגז
12
12
12
12

ברקוד
7290018553008
7290018556849
7290018556832
7290018556825

מק“ט
 3601
3604
3602
6303

מוצר
לימוני�
רוזטה

אשכולית אדומה
פ�יפלורה









Bushmills  Cask Finish   בושמיל� קא�ק פיניש
�דרת "בושמיל� קא�ק� פיניש", היא התו�פת החדשה למשפחת בושמיל�. 
�דרה זו היא פרי יצירתה האחרונה של המא�טר-בלנדרית האגדית של בושמי�
אותו  אוריג'נל,  בושמיל�  את  ומשדרגת  מפארת  זו  �דרה  מלהולנד.   
הל ל�, 

ווי�קי מוכר ואהוב ע	 ביטויי ריח וטע	 חדשי	 ומרגשי	.

Bushmills Caribbean Rum Cask Finish  בושמיל� קאריביא� רו� קא�ק פיניש
ווי�קי בלנדד | אירלנד | 40% אלכוהול

ערבוב של �ינגל מאלט ווי�קי (30% מהבלנד) ש�יי	 את ההתיישנות שלו בחביות 
שהכילו בעבר רו	 קאריבי ב
 7 שני	 לפחות  יחד ע	 "גריי
 ווי�קי" הייחודי למזקקת 

.
בושמיל� (70% מהבלנד) ליצירת טע	 טרופי מתובל

Bushmills American Oak Cask Finish   בושמיל�  אמריק� אוק קא�ק פיניש
ווי�קי בלנדד | אירלנד | 40% אלכוהול

ערבוב של �ינגל מאלט ווי�קי (30% מהבלנד) ש�יי	 את ההתיישנות שלו בחביות ע� 
אלו
 אמריקאי חרוכות פעמיי	, שהכילו בעבר ברב
  יחד ע	 "גריי
 ווי�קי" הייחודי 
 
למזקקת בושמיל� (70% מהבלנד) ליצירת טעמי ווניל ומייפל ולחלקלקות נו�פת שאי

שניה לה.

מוצר
קאריביא
 רו	
אמריק
 אוק

תכולה
700 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
12
12

ברקוד
5055966830142
5055966830159

מק“ט
6016
6017









BUShMILLS SINGLE MALT 12 YeaR OLD  �בושמיל� �ינגל מאלט 12 שני
�ינגל מאלט מיוש� 12 שני� | אירלנד | 40% אלכוהול

ערבוב של שני מאלטי� ששהו במש 12 שנה בשני �וגי חביות, שרי וברב�, מדובר 
הווי�קי  מזקקת  של  ההתחדשות   תהלי את  מכל  יותר  המ�מל  בוגר  בווי�קי 
הוותיקה. ל�דרת ה�ינגל מאלטי� הצטר� הבושמיל� 12 כ"כרטי� כני�ה" לעול� 
ע�  יחד  ומ�ורת  איכות  על  קפדנית  שמירה  בושמיל�,  של  המתבגרי�  המאלטי� 

בחירה  יוצאת דופ� של חביות מובע בכל הווי�קי הייחודי הזה.
צבעו של הווי�קי ענברי עמוק. בא� נית� לזהות ארומות מובהקות של קינוחי חלב 
עשירי�, פירותיות מובלטת, קליפת תפוז, אפר�ק ופירות טרופיי� אחרי�, לכל זה 

מצטרפות ארומות של אגוזי� ומעט מרציפ� ועור.
טעמו בהתחלה קליל א עדיי� ע� מורכבות, השפעת חבית השרי משתלטת על הפה, 
ע�, פירות יבשי� בדגש על שזי� ומשמש מיובש ואגוזיות מתובלנת נעימה. ה�יומת 

ארוכה ונעימה ע� הרבה ע� ומעט פרחוניות.

תכולה
700 מ”ל

ארגז
6

ברקוד
5055966800190

מק“ט
-

















מוצר
TMR

10 שני�
12 שני�

תכולה
700 מ”ל
700 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
6
6
6

ברקוד
080432402993
080432402979
8000040630269

מק“ט
6201
6211
6221

Glen Grant  גל� גרנט
�יפורנו מתחיל ב-SPEYSIDE אשר בצפו� �קוטלנד. האחי� ג'יימ� וג'ו� גרנט היו מבריחי 
שיכר ומזקקי אלכוהול פיראטיי� כאשר החליטו "ללכת בתל�" ולהקי� ב-1840 מזקקה 

חוקית.

 The Major Reserve   גל� גרנט מייג‘ור ריזרב
וויקי ינגל מאלט | קוטלנד | 40% אלכוהול

גרנט. ה�ינגל מאלט הצעיר  ג'יימ� "המייג'ור"  לכבודו של  �ינגל מאלט שנוצר  ווי�קי 
ביותר ב�דרת ה�ינגלי� של גל� גרנט (ללא הצהרת גיל). �ינגל מאלט קליל, נגיש ונעי� 

לשתייה, שממחיש בצורה הטובה ביותר את �גנו� הבית שיצר ג'יימ� "המייג'ור" גרנט.

Glen Grant 10 Year Old �גל� גרנט 10 שני
וויקי ינגל מאלט מתייש� 10 שני� | קוטלנד | 40% אלכוהול

זוכה �ינגל מאלט השנה ב- 2016 על ידי ג'י� מורי, מחבר מדרי� "התנ"� של הווי�קי".  
גל� גרנט 10 שני� הוא ווי�קי �ינגל מאלט �קוטי למופת. צבע זהוב בוהק, בעל ארומות 
של מאפה מתוק ואזכורי� של אג� בשל, וניל, ע� הערות רכות של פירות הדר ולתת. 

�יומת ארוכה ומורכבת בכל לגימה.

 Glen Grant 12 Year Old  �גל� גרנט 12 שני
וויקי ינגל מאלט מתייש� 12 שני� | קוטלנד | 43% אלכוהול

מתייש� 12 שנה בחביות ע� אלו� אמריקאי. זכה להצלחה מ�חררת בזכות העדינות שלו, 
שהייתה ח�רה כל-כ� בעול� ה�ינגלי� בהצהרת גיל זו.





תכולה
700 מ”ל

ארגז
6

ברקוד
8000040630382

מק“ט
6231

GLEN GRANT 18 YEAR OLD    גרנט 18 שני� גל
ווי�קי �ינגל מאלט | �קוטלנד | 43 % אלכוהול

שנבחרו  חרוכות,  אמריקאי  אלו�  ע�  בחביות  שנה   18 לפחות  מתייש�  ב2016  הושק 
בקפידה על מנת ל
פק את הצבע הזהוב הייחודי ואת הארומות הפרחוניות שלו. זהו 
ווי
קי מורכב המביע את הרוח ח
רת הפשרות של המזקקה: שימוש בדודי	 המקוריי	 

של המזקקה, ובחירה קפדנית של חביות בעלות פוטנציאל טע	 וארומות גבוה.

בא� נית� להבחי� בארומות פרחוניות עשירות לצד ארומות של ע� ותבליני	 שוני	. בפה 
נחוש בווי
קי בעל גו� עשיר ומלא, ע	 טעמי	 מובהקי	 של צימוקי	 וניל וע�, ה
יומת 

ארוכה ע	 רמזי	 לאגוזי	 ופירות יבשי	.

מתאי	 לשתייה כמו שהוא ע	 או בלי קרח.  









FINLAGGAN  �פינלאג
ווי�קי פינלאג� הוא �ינגל מאלט ווי�קי מהאי איילה (Islay). המתכו� לווי�קי זה הוא אחד מה�ודות הגדולי� של האי, הידוע רק למעטי�. מביני 

דבר היודעי� להבחי� בדקויות הטעמי� והארומות, המאפייני� ווי�קי מאיילה, יוכלו לנ�ות ולנחש את מקו� היוולדו של ווי�קי נפלא זה.

FINLLAGGAN Old Reserve אולד ריזרב �פינלאג
	ינגל מאלט מעוש� | 	קוטלנד | 40% אלכוהול | כשר

פינלאג� אולד ריזרב מתייש� בחביות ע� אלו� אמריקאיות, שעברו חריכה עמוקה ליצירת פרופילי טע� עשירי�. הווי�קי מאופיי� בארומות מתוקות של עש�, 
שמקור� באדמת הכבול ובמליחות עדינה כתוצאה מהתיישנות הקרובה למי הי�. ווי�קי בעל גו� מלא, טעמי עש� בולטי� ע� רמזי� למלח י�, שמנוני מעט 

ומתוק להפליא. �יומת קלויה, ארוכה ויבשה.

FINLAGGAN EILEAN MOR מור �פינלאג� אילא
	ינגל מאלט מעוש� | 	קוטלנד | 46% אלכוהול | כשר

פינלאג� אילא� מור הוא �ינגל מאלט מעוש�, המתייש� בחביות ע� אלו� אמריקאי שעברו חריכה עמוקה. הווי�קי בחוזק של 46% על מנת לשמר את עומק� של 
הארומות והטעמי� הייחודיי� של איילה �ינגל מאלט זה.

FINLAGGAN CASK STRENGTH חוזק חבית �פינלאג
	ינגל מאלט מעוש� | 	קוטלנד | 58% אלכוהול | כשר

פינלאג� חוזק חבית מתייש� בחביות ע� אלו� אמריקאיות, שעברו חריכה עמוקה ליצירת פרופילי טע� עשירי� במיוחד. ווי�קי זה מבוקבק בחוזק חבית על 
מנת לשמר את מלוא המאפייני� הייחודי� של התזקיק המיוש�. הווי�קי מאופיי� בארומות מתוקות של עש�, שמקור� באדמת הכבול ובמליחות עדינה כתוצאה 

מהתיישנות הקרובה למי הי�.

מוצר
פינלאג� 40%
פינלאג� 46%
פינלאג� 58%

תכולה
700 מ”ל
700 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
6
6
6

ברקוד
5024720900001
5024720311005
5024720460000

מק“ט
6580
6585
6588









Bonnie & Clyde  בוני וקלייד
ווי�קי בלנדד | �קוטלנד | 40% אלכוהול | כשר

בלנדד �קוטי קלא�י. מיוש� שלוש שני� בחביות ע�.
ג'ו�  קפט�  של  הכלבי�  שני  של  שמ�  על  נקרא  הזה  והנעי�  הקל  הווי�קי 
תומ�ו�: קצי� בצי הבריטי, שהיה בעל חנות מכולת באדינבורו, בתחילת דרכו. 
לתומ�ו� היה כנראה חוש למ�פרי�, כיוו� שבתפקידו בתור קצי� היה לא פחות 
מאשר מנהל החשבונות של הצי הבריטי ומי שהכני� בו לשימוש את הנהלת 

החשבונות הכפולה.

דר�  ה�קוטי�  חיפשו  ה-19,  המאה  אמצע  עד  תחילת  המדוברת,  בתקופה 
ליצור ווי�קי קל יותר ועדי� מאשר המאלטי� ששלטו אז ב�קוטלנד. תומ�ו� 
ואביו ע�קו בחנות המכולת שלה� ג� בהרכבת בלנדי� של ווי�קי, עד שהגיעו 

למוצר קל ועדי� יח�ית. 

בוני וקלייד הוא ווי�קי בעל ח�פו� קל, לא מא�יבי, טעמו יבש, בעל צבע בהיר 
כמו מרבית הווי�קי� הזהי� לו בגיל� הצעיר. מתאי� לשתייה כפי שהוא או 

בתו�פת משקאות קלי�. 

תכולה
700 מ”ל
1000 מ”ל

ארגז
12
12

ברקוד
5028349003693
5038342511132

Lorem ipsum

מק“ט
 6492
 6490













תכולה
750 מ”ל

ארגז
6

ברקוד
08800211

ברב� קנטקי פרימיו� | ארה"ב | 46.8% אלכוהול | כשר

1792 �מול באטצ' הוא מוצר הדגל של המזקקה, שנמצאת כיו� בבעלות תאגיד 
�זראק. בעבר הוא נשא �ימו
 גיל של שמונה שני�, א	 כיו� אי
 המזקקה 
מציינת עוד את גילו. מה שכ
 ידוע, הוא שהוא מכיל כמות גדולה יח�ית של 

שיפו
, כפי שאפשר לחוש בטעימה. 

 (
הווי�קי מיוצר על פי  מתכו
 של ה- HIGH RYE (כלומר אחוז גבוה של שיפו
יחד ע� זאת לייצורו משתמשי� רק בחלק קט
 ונבחר מאוד של חביות, חביות 

שאות
 בוחר בכל שנה המא�טר-�לר של המזקקה.

אפשר  שאי  וטעמי�  ארומות  פרופיל  בעל  הוא  באטצ'  �מול   1792 ווי�קי 
לפ�פ�: בא� תכולת השיפו
 בולטת מאוד וניכרת מיד בהרחה הראשונה, יחד 
ע� נגיעות של פלפל, מתובלות בניחוחות של הדרי�, על רקע של ע� מחביות 
אלו
 חדש. בפה הטע� של הווי�קי מתקתק במקצת, ע� קרמל ווניל, שעליה� 

מנצח באלגנטיות השיפו
, על החריפות שלו ושפע התבליני� שהוא מביא.
 

ולאניני  וייחודי, הפונה לחובבי ברב
 אמיתי  זהו ברב
 אלגנטי, עשיר, מורכב 
טע�. מרכיב מצוי
 בקוקטיילי� אמריקאי� מ�ורתיי�, ומצוי
 כשלעצמו, ע� 

נגיעה של מי� או שתי קוביות קרח. 

מק“ט
6380

















 CARDENAL MENDOZA COLLECTION   דרת קרדנל מנדוזה�
ולחוג  המשפחה  לבני  מיוחד  ברנדי  לייצר  רומטה  בית  החלה   ,1887 בשנת 
החברי� הקרוב ביותר שלו. הודות לאיכות הברנדי, הוא התפר�� בכל האזור 
והביקוש שנוצר הביא את בני המשפחה להכני� את הברנדי לייצור �דרתי, 

תחת הש� "קרדנל מנדוזה".

קרדנל מנדוזה היה שמו של פדרו גונזל� דה מנדוזה, שהיה בעל תפקיד מכריע 
בכיבוש הנוצרי� את הממלכה המו�למית שהייתה בגרנדה. כמו כ�, הוא תר� 
�פרד,  מלכי  אצל  קולומבו�  לטובת  התערב  כאשר  אמריקה,  לגילוי  רבות 

פרדיננד ואיזבלה. 

CARDENAL MENDOZA  קרדנל מנדוזה
ברנדי חרז בדרגת גרא� רזרבה | �פרד | 40% אלכוהול

ברנדי הדגל של בית רומטה, מיוש� בממוצע 15 שני� בשיטת ה�ולרה בחביות 
שבעבר הכילו יי� מענבי פדרו חימנז ואולורו�ו. הקרדנל מנדוזה קלא�יקו בעל 
צבע חו� מהגוני עמוק. יש בו ארומות עגולות והרמוניות, שמזכירות יי� שרי 
איכותי. הפה אלגנטי, חמי� ומאוז� ללא "קצוות חדי�" וטעמי� עדיני� של 

פירות יבשי� מרענני�. �יומת בינונית, עשירה ומפתה.

תכולה
700 מ”ל

ארגז
6

מק“ט
11545

ברקוד
8410161711257













 Cardenal Mendoza Non Plus Ultra  טרא�קרדנל מנדוזה נו� פלו� אק
ברנדי חרז | �פרד | 45%  אלכוהול

קרדנל מנדוזה נו� פלו� אק�טרא, הוא �פינת הדגל של המזקקה ה�פרדית. משולבות בו 38 חביות של ברנדי משובח ביותר 
שהתיישנו לפחות 50 שנה בחדרי היישו� הייחודי� של קרדנל מנדוזה. זהו הברנדי חרז המיוש� ביותר בעול�.

לפני יו� השנה ה - 200 של חברת קרדנל מנדוזה הוקצו במח�ני� של החברה 38 חביות ברנדי להמש� יישו� על מנת להנציח את 
שנת ה - 200 ע� ברנדי מיוחד באמת. לאחר עשרות שני� של התיישנות והתבגרות התוצאה הייתה ה- Non Plus Ultra: ברנדי 

המייצג ני�יו� של למעלה ממאתיי� שנות פעילות של הבית �נצ'ז רומטה.

Cardenal Mendoza Non Plus Ultra מציג צבע מהגוני עמוק ומהפנט, מעט מנומר ע� רמזי� לנחושת. בא� ניחוחות מורכבי� 
הנובעי� מחביות ע� האלו� שהכילו פע� שרי אולורו�ו ע� רמזי� עדיני� של פירות יבשי�, אגוזי�, קליפת תפוז יבשה ותבליני� 

אוריינטליי� חמי�.
בפה הברנדי יבש, חלק מאוד ומעוגל היטב ע� עומק טעמי� המתפתחי� ומשתני� בעדינות. ה�יומת ארוכה אלגנטית ומתוחכמת.

תכולה
500 מ”ל

ארגז
1

ברקוד
-

מק“ט
 11567













CAMUS �קמו
בית הקוניאק קמו� נחשב לאחד מבתי הקוניאק החשובי� והחדשניי� ביותר. הוא ג� אחד 

מחמשת הגדולי� ביותר, ע� נתח שוק שמוער ב- 5-6% משוק הקוניאק העולמי.
למרות גודלו, קמו� נמצא בבעלות משפחתית ומיוצר על ידי בני משפחת קמו� מאז שנת 

.1863

CAMUS ELEGANCE COLLECTION �אלגנ �דרת קמו�
 �ב�דרת CAMUS ELEGANCE באה לביטוי מושל� עוצמת הקוניאק של אזור הבורדרי, בה  הוש
דגש על יצור �וגי קוניאק קלי� ועדיני�, שיטת זיקוק ייחודית, ענבי� מאזור בורדרי אשר 

ביחד ע� הבקבוקי� החדשניי� ויוצאי הדופ�.

 CAMUS ELEGANCE VERY SPECIAL  �אלגנ �קמו
קוניאק בדרגת VS | צרפת | 40% אלכוהול

ייחודי, מיוש� שלוש שני� בחביות ע� אלו� צרפתיות  קוניאק צעיר, עדי�, א בעל אופי 
 �חדשות. הוא מלא חיי�, פירותי, ובעל נגיעות עדינות של ע�. מכיל כמות גדולה של תזקיקי
 �מינרליי  �מאפייני בעל  בקוניאק,   �ענבי לגידול  ביותר  הקט�  האזור  הבורדרי,  מאזור 

.�ופרחוניי

  CAMUS ELEGANCE VSOP  �אלגנ �קמו
קוניאק בדרגת VSOP | צרפת | 40% אלכוהול

קוניאק בדרגת VSOP, מיוש� חמש שני� בחביות ע� אלו� צרפתי. הוא בעל נגיעות ע� עדינות 
צבע  בעל  הוא   VSOP אלגנ�  קמו�  דופ�.  יוצאת  בצורה  הפרי  את  המבטא  ארומטי  ואופי 
ענברי-דבש, עשיר בארומות פרחוניות של אשכולית ושקדי� וטע� פירותי ומעט מפולפל, 

 .�מרענ� ואלגנטי. יש לו �יומת ארוכה ומרשימה שמזכירה וניל ושקדי

מוצר
VS

VSOP

תכולה
700 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
12
6

ברקוד
3028130077751
3028130076457

מק“ט
11501.11
11503.11





 CAMUS ELEGANCE XO  �אלגנ �קמו
קוניאק בדרגת XO | צרפת | 40% אלכוהול

קוניאק בדרגת XO, מיוש לפחות 10 שני�. מבו�� על תזקיקי� מששת אזורי קוניאק, א� 
החביות  רק  נבחרות  זה,  קוניאק  ייצור  לש�  מבורדרי.  'או-דה-וי'  מבו��  המוחלט  ברובו 
 המשובחות ביותר, ומאוח�נות במש� שני� במרתפי� הלחי� של בית קמו�, בה� מתייש

ומתבגר הקוניאק בצורה הטובה ביותר. 

קמו� אלגנ� XO בעל צבע ענברי בהיר, ארומות הדריות של פירות יבשי� ואגוזי�. בפה נחוש 
פירות טריי� ומ�וכרי�, בעיקר משמשי� וקליפות של פירות הדר, ע� נגיעות של דבש, 

שוקולוד ואגוזי לוז. �יומת מרשימה, עמוקה וקטיפתית. 

בקבוקי קמו� אלגנ� XO ה� בעלי צורה מעוגלת, ייחודית, ונושאי� את חתימת ידו של �יריל 
קמו�, כהתחייבות אישית לאיכות המשקה שבתוכ�. מתאי� לשתיה ב�ו� ארוחה וכמתנה 

יוקרתית.

תכולה
50 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
-
12

ברקוד
-

3028130076563

מק“ט
11500.3
11500.2













  CAMUS Extra elegance   �טרא אלגנ�אק �קמו
קוניאק במהדורה מיוחדת | צרפת | 40% אלכוהול

 .CAMUS EXTRA הגה ויצר מישל קמו� �גנו� חדש של קוניאק, אותו כינה בשנות השבעי
גיל   הצהרת  (ללא   Hors d'Age Cognac הנקראת  דרגה  היא  אק�טרא  הקמו�  של  דרגתו 
,מדובר בעצ בקוניאק בדרגת יישו� XO, א	 הגיל הממוצע של הקוניאקי בתערובת הוא 30 

שנה).

 ה - CAMUS EXTRA הוא תערובת יוצאת דופ� של Eau de vie (או דה וי ) בעיקר מכרמי
פוטנציאל  בזכות   נבחרי  כול שמפיי�.  ופטיט  שמפיי�  גרנד  הבורדרי,  באזור   הגדלי
 תזקיקי של   נוכחות  .שלה העזה  הארומטית  והיחודיות   שלה המעולה  ההתיישנות 
 החלקי וטעמיו  הארומות  את   מעצימי ה"בורדרי"   הענבי גידול  באזור   שמקור

ומתוחכמי של הקמו� אק�טרה אלגנ�.

לאחר יישו� מיטבי במרתפי המפור�מי של בית קמו�, צבעו של הקמו� אק�טרא הוא 
מהגוני בהיר. בא� נריח שפע של ארומות פרחוניות בעיקר �יגליות, מאפי מתוקי טבק 
ועור, וג טעמי עזי של אגוז ופירות יבשי המגיעי לשיא ב�יומת קטיפתית, ארוכה 

וחלקה.

תכולה
700 מ”ל

ארגז
6

ברקוד
 3028130075450

מק“ט
11508.5





Camus Extra Dark & Intense     �טרא דארק ואינטנ�אק �קמו
קוניאק במהדורה מיוחדת | צרפת | 40% אלכוהול

חמש עשרה שני לאחר שהומצא הקמו� אק�טרה אלגנ�, רצו בבית קמו� לשחזר 
ייחודי חדש. הקוניאק שהומצא ע"י הטוע הראשי של  את ההצלחה ע קוניאק 
המזקקה, הוא תוצאה של תהלי� מורכב המתחיל בבחירת חביות �פציפיות של קמו� 
אק�טרא, אות� רוקנו מקוניאק והעבירו אות� קלייה מחדש. קלייה זאת מגבירה את 
הקוניאק  את  בתוכה.  המתייש�  לקוניאק  נותנת  שהחבית   והטעמי הארומות 
הקמו�  של  דרגתו  נו�פת.  יישו�  לתקופת  מחדש"  ה"קלויות  לחביות   מחזירי
אק�טרא דארק ואינטנ� היא דרגה הנקראת  Hors d'Age Cognac (ללא הצהרת גיל,  
מדובר בעצ בקוניאק בדרגת יישו� XO, א� הגיל הממוצע של הקוניאקי בתערובת 

הוא 30 שנה) .

כל בקבוק מקושט בפקק זהב שמזכיר בעיצובו צורה של להבת אש – רמז לתהלי� 
השריפה של החביות. הבקבוק, וג המארז החיצוני, שחורי כפח. המשקה עצמו, 
למרות שמו, אינו שחור, אלא בעל גוו� ענברי מהגוני כהה. זהו קוניאק בעל גו� מלא 
ע ניחוחות מורכבי של חמאה ודבש, עוגת פירות יבשה, קר בורלה ומעט ג'ינג'ר 

על רקע ניחוחות עש� עדי�. �יומת ארוכה, כמעט מתוקה.

תכולה
700 מ”ל

ארגז
1

ברקוד
3028130072428

מק“ט
11508.1





  Camus Cuvée 4.160  
41.6%

Cuvée 4.160
784

Cuvée

4.160 XO  VSOP

CAMUS COGNAC CUVÉE 4.160
1988  1988 65%

1975  1975 19%

 1970 14%

1973  1973 2%

7001-11525





 TIFFON   VS   �טיפו
קוניאק בדרגת VS | צרפת | 40% אלכוהול

בקפידה  שנבחרה  או-דה-וי  של  מתערובת  המורכב  קוניאק  הוא   VS טיפו� 
באזורי גידול היי� המשובחי
 ביותר בחבל קוניאק. זהו קוניאק צעיר ורענ�, 
טיפו�. בא�  והקפדניות של משפחת  שיוצר ע"פ אמות המידה המ�ורתיות 
נחוש פירותיות נעימה ע
 רמזי
 לקרמל וריבת חלב, בפה נטע
 קוניאק חלק 
 .
מתוק במקצת ע
 טעמי
 מובהקי
 של אלו�, ורעננות של פירות טרופיי
ה�יומת נעימה וקלה. מתאי
 לשתיה יומיומית, על קרח או נקי. יהיה טוב 
.
במיוחד בערבוב ע
 ג'ינגר-ביר או כב�י� לקוקטיילי
 מבו��י קוניאק אחרי

 TIFFON   VSOP   �טיפו
קוניאק בדרגת VSOP | צרפת | 40% אלכוהול

בעיקר  ומורכב   
נבחרי  
קוניאקי כמה  של  מזהיר  שילוב  הוא   VSOP טיפו� 
מענבי
 הגדלי
 באדמת הגיר של גבהות אזור הפינ� בואה. הא� עדי� להפליא 
 
בעל אופי ענבי
 מובהק, מבוש
, אלגנטי ורענ� ע
 תווי
 עדיני
 של תבליני
- ציפור� ופלפל במיוחד. בפה נחוש ברכות ובאיזו� מושל
 של ע� ושל רעננות 
פירות טרופי
 ובשלות של פירות ע�. הקוניאק בעל �יומת בינונית וגו� �ופר 
אלגנטי, ששומר במפתיע על רעננות הענבי
. מתאי
 לשתייה בכל אופ�, נקי 

.
או ע
 קרח וא� בשילוב בקוקטיילי קוניאק איכותיי

תכולה
700 מ”ל
700 מ”ל

ארגז
6
6

ברקוד
3364048001229
3364048001328

מק“ט
  11701
11705

מוצר
VS

VSOP









 Dolin Bitter de Chambery  דולי� ביטר דה שמברי
ביטר | צרפת | 16% אלכוהול

דולי�, שחיפש תמיד את הטרנדי�  פרדיננד  פיימונטה-�רדיניה.  דולי� בממלכת  בשנת 1821 שכנה 
החדשי� ביותר, ששאב השראה מאופנת הביטרי� האיטלקי�, החליט לפתח את ביטר משלו. משקאות 
מרי� אלה, זכו להערכה תודות לתכונותיה� הרפואיות. במהל� השני� הפכו הביטרי� ה"רפואיי�" 
למשקאות לגיטימיי� במ�ורת השתייה של איטליה. כ� נולד דולי� ביטר, עשוי ממרכיבי� בוטניי� 
שוני�, הגדלי� למרגלות האלפי� ומתבליני� כמו תפוז מריר, גניצאה (פרח לרוב כחול וצהוב, בעל 
בגובה  הגדל  (צמח  צינכונה  השונות)  הרפואיות  ב�גולותיו  ידוע  בחמצ�,  ולחו�ר  ליובש  עמידות 
ובתקופה הקולוניאלי�טית שימש כתרופה נגד מלריה) ששהו ביי� במש� שבועות ארוכי� רבי� ויצרו 
פרופיל טעמי� מריר עשבוני ומרענ�. דולי� ביטר מבטא את המ�ורת והחיבור העמוק לטבע ונוצר תו� 

שימוש א� ורק בעשבי� ובחומרי גל� שגדלו באזור שמברי שבאלפי� הצרפתיי�.
בדרכי�  להגישו  או  ושפרי�  ג'זמי�  נגרוני,  כמו  נבחרי�  בקוקטיילי�  ביטר  הדולי�  את  לשלב  נית� 

הקלא�יות יותר ע� �ודה ושמינית תפוז.

 Dolin Chamberyzette    דולי� שמבריזט
וורמוט ע מי� תות | צרפת | 16% אלכוהול

"אפריטי� מעולה עשוי תותי� מהאלפי�", כ� תואר באותה תקופה Chambéryzette. זה קוקטייל 
עשוי ורמוט בלא� וליקר תותי� שנוצר על ידי רוזאלי דולי� בשנת 1902. תקופת הזוהר של השמבריזט 
מחזירה אותנו לטר�ות של בתי הקפה הפריזאי�, וא� אומרי� ג� לבתי הבושת של אותה תקופה. 
דולי�  בית  של  המוניטי�  לייצור  רבה  במידה  האחראית  הייתה   "Chambéry-fraise" של  ההצלחה 
בחו"ל. בחברה שימרו את האפרטי� האגדי הזה על שלל טעמיו, צבעו ושיטת הייצור המיוחדת שלו.  
Chambéryzette הוא החיבור המושל� של ורמוט בלא� ע� טע� פירותי, ומהווה את האפריטי� 
המושל� למי שרוצה להתענג בישיבה ביו� שמש ח� ולהתרענ� ע� משקה מקורי, קל, שונה וייחודי. 
בא� נבחי� בארומות מובהקות של תות בשל ע� רמזי� לעשבי� שוני�. הוורמוט המהווה את הב�י� 
לרוב המשקה מ�פק את טעמי העשבי� ואת המורכבות המתוקה-מרירה יחד ע� טעמי תות נעימי� 

ומרענני�. ה�יומת עשבונית ארוכה ע� רמזי� של תותי� טריי�.

מוצר
ביטר
תות

תכולה
750 מ”ל
750 מ”ל

ארגז
6
6

ברקוד
3274510004002
3274510004682

מק“ט
11578
11579











Premium Bier



HOFJÄGER PILSENER   נר�הופייגר פיל
בירה בהירה | פילזנר-לאגר | גרמניה | 4.9% אלכוהול

קלות  ארומות  בעלת  בהיר,  קש  צבעה  פילזנר.  משמרי  לאגר,  בגנו�  בירה 
זה.  בירה  לגנו�  האופיינית  הדרית  רעננות  נחוש  בפה  כשות.  של  ועדינות 

יומת קלה ומרירה.
תווית  על  מופיעה  דמותו  אשר  החצר,  צייד  הוא  'הופייגר'  הש	  משמעות 
המותג. בירה לצריכה יו	 יומית. יכולה להחלי� כל משקה קל אחר. להגיש צונ�.

HOFJÄGER WEIZEN   הופייגר חיטה
בירת חיטה בהירה | אייל | גרמניה | 5.3% אלכוהול

בירת חיטה בווארית, קלה ונעימה. צבעה קש בהיר, בעלת ארומות קלות של 
בננה ופירות טרופי	. בפה נחוש רעננות הדרית האופיינית לגנו� בירה זה 

ויומת קלה. 

בירה לאוהבי ז'אנר החיטה הבווארית. להגיש צונ�.

מוצר
פילזנר

חיטה

תכולה
500 מ”ל
5 ליטר
500 מ”ל
5 ליטר

ארגז
24
-
24
-

ברקוד
4260423410862

-
4260423410886

-

מק“ט
5861

-
5862

-





APPS
�יידר תפוחי� | אוקראינה | 5.9% אלכוהול | כשר

APPS  �יידר, מיוצר בת�י�ה של 100% מי� תפוחי� טבעי, הנ�חט מזני� שוני� 
של תפוחי�. חוזקו האלכוהולי (5.9%) הינו תוצאה של ת�י�ה טבעית בלבד. ללא 
פרי  של  וטע�  ירוק  תפוח  של  ארומה  התהלי�.  לאחר  למשקה  אלכוהול  תו�פת 

בשל ע� מתיקות עדינה, בעל צבע זהוב וגיזוז קל.

�יידר APPS משקה מרווה, קליל ומרענ�. מתאי� לכלל האוכלו�ייה לכל זמ� 
ולכל אירוע. 

ל- APPS מגוו� רחב של טעמי�:
APPS קלא�י

APPS חצי מתוק
APPS אג�

APPS דובדב�
APPS אשכולית

APPS אוכמניות שחורות

מוצר
קלא�י

קלא�י 5.5%
חצי מתוק

אג�
דובדב�

אשכולית
אוכמניות שחורות

תכולה
330 מ”ל
1000 מ”ל
330 מ”ל
330 מ”ל
330 מ”ל
330 מ”ל
330 מ”ל

ארגז
24
12
24
24
24
24
24

ברקוד
4820097894025
4820097894537
4820097896166
4820097896265
4820097895190
4820097898252
4820097899228

מק“ט
5301
53111
5304
5303
5302
5305
5306









SHAKE שייק
קוקטיילי� מוכני� על ב�י� �יידר | אוקראינה | 5.5% אלכוהול | כשר

�דרת קוקטיילי� מוגזי� מיוצרי� מרכיבי� איכותיי� וטעמי� מאוזני�. �דרת 
הקוקטיילי� של שייק מיועדת למי שאוהבי� י�, בילויי� וחיי� דינמיי� מלאי 

קצב. 

לשייק מגוו	 רחב של קוקטיילי� קלא�יי� בטעמי� בלתי נשכחי�:

SHAKE BORA BORA שייק בורה בורה
SHAKE SEX ON THE BEACH  'דה ביצ שייק �ק� או

SHAKE CUBA LIBRE שייק קובה ליברה
SHAKE Gin & Tonic וטוניק שייק ג‘י

 SHAKE Gin & Grapefruit ואשכולית שייק ג‘י
 SHAKE WaterMelon שייק אבטיח

מוצר
בורה בורה

�ק� או	 דה ביצ‘
קובה ליברה
ג‘י	 וטוניק

ג‘י	 ואשכולית
אבטיח

תכולה
330 מ”ל
330 מ”ל
330 מ”ל
330 מ”ל
330 מ”ל
330 מ”ל

ארגז
24
24
24
24
24
24

ברקוד
4820097898221
4820097898238
4820097898214
4820097899181
4820097899150
4820097899433

מק“ט
5512
5511
5515
5516
5517
 5518





REVO רבו
משקה אנרגיה אלכוהולי | אוקראינה | 9% אלכוהול | כשר

קפאי�,  טבעיי�,  ומיצויי�  וודקה  מבו��  אלכוהולי  אנרגיה  משקה  הוא  רבו 
מיצויי גווארנה ודמיאנה בתו�פת ויטמיני�. 

תכולה
500 מ”ל

ארגז
12

ברקוד
4820097896531

מק“ט
5651





 KING'S BRIDGE 'קינג'� ברידג
 ��דרת מיק�-דרינק מוכני� לשתיה. קינג� ברידג' משלב משקאות אלכוהוליי

ע� שתיה קלה ומוגזת כגו� טוניק, קולה ועוד.

KING’s BRIDGE GIN&TONIC קינג'� ברידג' ג'י� וטוניק
קוקטייל מוכ� | ג'י� וטוניק | אוקראינה | 7% אלכוהול | כשר

משקה מבו�� לונדו� דריי ג'י� איכותי ומי טוניק. קינג'� ברידג' טוניק מעניק 
חוויה מרעננת, מדוייקת ומהירה.

KING’s BRIDGE GIN&GRAPEFRUIT קינג'� ברידג' ג'י� ואשכולית
קוקטייל מוכ� | ג'י� בתו�פת אשכולית | אוקראינה | 7% אלכוהול | כשר

משקה מבו�� לונדו� דריי ג'י� איכותי ומי� אשכולית. קינג'� ברידג' טוניק 
ייחודית   �הדרי חוויית  לג'י�  מעניק  מוש�,  ורדרד  צבע  בעל  אשכוליות, 

ומרעננת. 

מוצר
ג‘י� ואשכולית אדומה

ג‘י� וטוניק

תכולה
450 מ”ל
450 מ”ל

ארגז
12
12

ברקוד
4820097897026
4820097897002

מק“ט
5602
5601





GOLDEN JOKER גולד� ג'וקר
מותג ה- RTD הנמכר ביותר ברו�יה.

�י בירה, בתו�פת רכיבי� �לגולד ג'וקר מגוו רחב של קוקטיילי� מוכני�, מבו
איכותיי� וטעמי� ייחודיי�. 

GOLDEN JOKER WHISKEY&COLA גולד� ג'וקר ווי�קי וקולה
קוקטייל על ב�י� בירה | רו�יה | 7% אלכוהול

משקה על ב�י� בירה מ�וננת בטע� ווי�קי וקולה.

GOLDEN JOKER BITTER&LEMON גולד� ג'וקר ביטר ולימו�
קוקטייל על ב�י� בירה | רו�יה | 7% אלכוהול

.משקה על ב�י� בירה מ�וננת בטע� ביטר ולימו

GOLDEN JOKER COGNAC&ALMOND גולד� ג'וקר קוניאק ושקדי�
קוקטייל על ב�י� בירה | רו�יה | 7% אלכוהול

משקה על ב�י� בירה מ�וננת בטע� קוניאק ושקדי�.

מוצר
ווי�קי וקולה
ביטר ולימו

קוניאק ושקדי�

תכולה
500 מ”ל
500 מ”ל
500 מ”ל

ארגז
12
12
12

ברקוד
4601351014843
4601351014829
4601351014836

מק“ט
4903
4901
4902





BRIX  �בריק
משקה מוכ� לשתיה בעל אחוז אלכוהול נמו. בריק� מציע מגוו� רחב של קוקטיילי� קלילי�, בעלי טעמי� עשירי� ורענני�. הב�י� 

ליצירת הטעמי� מקור� בקוקטיילי אפרטי� שזכו להכרה עולמית.

BRIX MOJITO מוחיטו �בריק
קוקטייל בטע� מוחיטו על ב�י� בירה  | רו�יה | 5.5% אלכוהול

מוחיטו הוא קוקטייל קובני מפור�� המורכב מרו� בהיר, קרח, ליי�, נענע ו�וכר חו�.

BRIX BELLINI בליני �בריק
קוקטייל בטע� בליני על ב�י� בירה  | רו�יה | 5.5% אלכוהול

בי�  בזכות השילוב  קיצי  לקוקטייל  נחשב  איטליה.  בוונציה,  ה-20  ה-30 של המאה  בשנות  קלא�י שהומצא  קוקטייל  הוא  בליני 
אפר�קי� לבני� טריי�, כמה טיפות לימו� ויי� לב� מבעבע.

BRIX APPLETINI אפלטיני �בריק
קוקטייל בטע� אפלטיני על ב�י� בירה  | רו�יה | 5.5% אלכוהול

קוקטייל אפלטיני הוכ� לראשונה על ידי ברמ� אירי בש� ברי לאוור� ב�ו� שנות ה-70. המתכו� מורכב מוודקה ולפחות מרכיב אחד 
המיוצר מתפוחי ע�.

BRIX ROSSINI יני�רו �בריק
קוקטייל בטע� רו�יני על ב�י� בירה  | רו�יה | 5.5% אלכוהול

רו�יני הוא קוקטייל הנקרא על שמו של המלחי� האיטלקי הגדול ביותר הנודע בזכות כישוריו הגדול במו�יקה ובקולינריה. מורכב מיי� 
מבעבע ותותי�. 

מוצר
מוחיטו 
בליני 

אפלטיני 
רו�יני 

תכולה
330 מ”ל
330 מ”ל
330 מ”ל
330 מ”ל

ארגז
12
12
12
12

ברקוד
4601351015062
4601351015109
4601351015079
4601351015093

מק“ט
4913
4912
4911
4914





Goldberg גולדברג
משקה מוגז ללא אלכוהול | גרמניה | כשר

גולדברג היא חברה המייצרת �דרה של "מיק�רי�" לקוקטיילי� ולמזיגה כתו�פות למשקאות 
אלכוהוליי� שוני�. מיי�ד המותג הוא יצר� מי ה�ודה מפרנקפורט, ג'ייקוב מ' גולדברג, שהיגר 
להודו הבריטית בראשית המאה העשרי� במטרה לייצר ש� מרקחות שונות. גולדברג חיפש 

וחקר עשבי� וחומרי גל� מכל רחבי תת היבשת המזרחית.
�דרת ה"מיק�רי�" של גולדברג נשענת על החזו� המקורי של המיי�ד, ומשתמשת א� ורק 
בחומרי גל� טבעיי� ובשיטות ייצור מתקדמות, המשמרות את הארומות השונות של חומרי 

הגל� מה� היא מורכבת.

�דרת ה"מיק�רי�" של גולדברג כוללת:

 Goldberg Tonic  גולדברג מי טוניק
Golldberg bitter lemon  גולדברג ביטר למו

Goldberg ginger BEER גולדברג ג'ינג'ר ביר
 Goldberg ginger ale  גולדברג ג'ינג'ר אייל

Goldberg Indian hibiscus tonic  הודי טוניק �קו�גולדברג היבי
 Goldberg Japanese yuzu tonic  גולדברג יוז'ו יפני טוניק

מוצר
מי טוניק 

ביטר למו�  
ג'ינג'ר  ביר

ג'ינג'ר אייל 
 היבי�קו� הודי טוניק 

יוז'ו יפני טוניק 

תכולה
200 מ”ל
200 מ”ל
200 מ”ל
200 מ”ל
200 מ”ל
200 מ”ל

ארגז
24
24
24
24
24
24

ברקוד
4025127095070
4025127095131
4025127095049
4025127095100
4025127089680
4025127094721

מק“ט
-
-
-
-
-
-




