
מתוק לחג



מארז תה ועוגיות

-קופסת פח המכילה חליטות תה מיוחדות-אלמוג

-ולימונענעעדינה ומרגיעה -לימונית לואיזה

,מרעננת וריחנית

קופסת פח המכילה עוגיות כוסמין מלא  -אלמוג

שטרודל תפוחים וכדורי שוקולד מריר עם חמאת  

,בוטנים ופצפוצי אורז מלא

-קופסת פח המכילה חליטות תה מיוחדות-אלמוג

חליטת תה  -אנגלית קלאסית ומנטה-גרייארל

(.ללא קופאין)מרגיעה ותורמת לשינה טובה

70₪מחיר למארז 

:המכילמארז שביט שחור

,מריר ולבן, בעיטוף שוקולד חלבקריספיותתערובת דובשניות -טופז

,שוקולד חלב ולבן עם מלית קרם אגוזים ושברי עוגיותפרליני-ספיר

,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר

,כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

, מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים שוקולד מריר קלאסי-יהלום

.קקאומוצקי70%

50₪מחיר למארז 



:מארז ונוס לבן המכילה

,מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים שוקולד מריר קלאסי-יהלום 

,קקאומוצקי70%

משוקולד מריר וחלב עם קרם  " קאפרל"מגוון פרלינים משובחים -יהלום

, אגוזים ושברי פולי קקאו

,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

,מריר ולבן, בעיטוף שוקולד חלבקריספיותתערובת דובשניות -טופז

.שוקולד חלב ולבן עם מלית קרם אגוזים ושברי עוגיותפרליני-ספיר

45₪מחיר למארז 

:המכילמארז נפטון שחור 

,"מוני"יקב , קלאסיקסדרת , סובניוןקברנה , יין אדום

המשלב שוקולד חלב פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר

,ועיסת אגוזי לוז מובחרים

, מגוון פרלינים משובחים משוקולד חלב עם קרם חלב וקרמל-ספיר

תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב וצימוק בעיטוף שוקולד  -טופז

,לבן

,תערובת קורנפלקס בשוקולד חלב ולבן-טופז

,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

,מריר ולבן, בעיטוף שוקולד חלבקריספיותתערובת דובשניות -טופז

".דודה ברטה"מבית , צוף פרחים100%, דבש מפרחי בר-דבש טהור

96₪מחיר למארז 



:מארז אוריאן שחור המכיל

,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר

,מגוון פרלינים משובחים משוקולד חלב עם קרם חלב וקרמל-ספיר

, נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה-ספיר

,צימוק בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

המשלב שוקולד חלב ועיסת  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר

,אגוזי לוז מובחרים

,בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב-טופז

.תערובת קורנפלקס בשוקולד חלב ולבן-טופז

80₪מחיר למארז 

:קופסת פח המכילה-מארז שביט לבן 

שוקולד זברה מריר , "קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה -קורל

,ולבן מקופל

מובזק , קופסת פח המכילה לוז בעיטוף שוקולד חלב-שהם

,באבקת קינמון

קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד מריר מובזק  -שהם

,באבקת קקאו

, נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה-ספיר

חתיכות קרמל ומלח  , בוטניםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן

,ים

,קרמל ומלח ים, שברי שוקולד חלב עם בוטנים

.ינו'קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ-טופז

82₪מחיר למארז 



קסיופאהמארזמארז   black &silver  המכיל:

המשלב שוקולד חלב ועיסת  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר

,אגוזי לוז מובחרים

,נפוליטנים משוקולד חלב מקדמיה-ספיר

,בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,צימוק בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,שוקולד חלב ולבן עם מלית קרם אגוזים ושברי עוגיותפרליני-ספיר

.מגוון פרלינים משובחים משוקולד חלב עם קרם חלב וקרמל-ספיר

70₪מחיר למארז 

:מארז סאן המכיל

שוקולד זברה מריר , "קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה -קורל

,ולבן מקופל

קופסת פח המכילה פקאן סיני בעיטוף שוקולד חלב ומובזק  -קורל

,  באבקת קקאו

תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב וצימוק בעיטוף  -טופז 

,שוקולד לבן

,בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

.כדורי שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

80₪מחיר למארז 



:מארז מרקורי שחור המכיל

,שוקולד חלב ולבן עם מלית קרם אגוזים ושברי עוגיותפרליני-ספיר

משוקולד מריר וחלב עם קרם  " קאפרל"מגוון פרלינים משובחים -יהלום

,  אגוזים ושברי פולי קקאו

,  מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים שוקולד מריר קלאסי-יהלום

,קקאומוצקי70%

קופסת פח המכילה פקאן סיני בעיטוף שוקולד חלב ומובזק  -קורל

,באבקת קקאו

".דודה ברטה"ללא חומרים משמרים מבית , סירופ תמרים-סילאן

68₪מחיר למארז 

:מארז ונוס זהב המכיל

מבית הבד ', מל250, 0.4חמיצות , שמן זית כתית מעולה בפח

,"מן הזית"

בעיטוף שוקולד חלב מקורמלקופסת פח המכילה פקאן -קורל

,ומובזק באבקת קקאו

מריר תפוז ומריר  , מבחר נפוליטנים שוקולד מריר קלאסי-יהלום

,קקאומוצקי70%, אגוז

המשלב שוקולד  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-יהלום

.חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים

69₪מחיר למארז 



:קופסת פח המכילה–מארז שביט לבן

מהדורת הזהב -מיני בלו ויין K24- ,"נאןבלו ", יין לבן מבעבע

קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד מריר מובזק  -שהם

,באבקת סוכר

שוקולד חלב ולבן עם מלית קרם אגוזים ושברי  פרליני-ספיר

,עוגיות

,צימוק בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב וצימוק בעיטוף שוקולד  -טופז

,לבן

,בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב-טופז

.כדורי שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-בג

94₪מחיר למארז 

:מארז סאן המכיל

,כדורי שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

,יפס'עוגיות גרנולה מכוסמין מלא עם שוקולד צ-אמבר

,עוגיות כוסמין מלא שטרודל תפוחים-אמבר

,עוגיות גרנולה מכוסמין מלא עם חמוציות וקשיו-אמבר

,לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

, גרייארל–חליטת תה אנגלית קלאסית -אמבר

,לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה ומרגיעה-אמבר

-(ללא קופאין)חליטת תה מרגיעה ותורמת לשינה טוב-אמבר

.מנטה

94₪מחיר למארז 



מ  "מ295/140/80במידות , עם ידית חבל, קופסת עץ דקורטיבית

:המכילה
● גרם320, בוטנים וקאריסילאןרוטב 

● גרם320, רוטב שום דבש ושמן זית

● גרם120, דבש פסיפלורה

● גרם120, מרקחת דומדמניות שחורות

● , גרם50עם פולי קקאו 45%שוקולד חלב איכותי  HOLY CACAO

ח"ש96: עלות

:המכיל420/160/80במידות , מארז מזוודה מהודר

● ל"מ750טפרברגיקב , קברנה פטיט סירה, יין אדום

● ל"מ250, שמן זית כתית מעולה

● גרם250, דבש טהור מפרחי בר

● , גרם32%50שוקולד לבן איכותי  HOLY C

ח"ש85: עלות



מארז קלאסי מפנק

:המכילמאויירמארז קרטון 

סילאן•רוטב /ל"מ250, שמן זית כתית מעולה•

גרם120,תמרים טבעי

גרם120, דבש טהור פרחי בר•

גרם120, מרקחת תפוחים וקינמון •

גרם120, מרקחת תאנים סגולות•

ח"ש64: עלות

מארז קלאסי ישראלי

:המכילמאויירמארז קרטון 

גרם120, דבש בטעם תות וניל•

גרם125, דבש טהור מפרחי בר•

לוז  /קוקוס/תפוז/שוקולד קלאסיסילאןממרח •

גרם100, לבחירה

120, תאנים/תפוחים וקינמון/מרקחת תפוזים•

גרם

ח"ש46: עלות

מארז פיקנטי טבעוני

:מארז תאנים דקורטיבי

גרם320תפוזים סילאןרוטב ●

גרם320ר ושום 'ינג'מוקפץ עם גסילאןרוטב ●

גרם185ממרח לימונים כבושים ●

גרם185ממרח פסטו בזיליקום אגוזים ●

ח"ש80



מ  "מ360/65מאויר במידות , גליל מתנה דקורטיבי

:המכיל

גרם120, מרקחת תפוחי עץ דבש וקינמון●

גרם120, מרקחת דומדמניות שחורות●

גרם120, מרקחת תאנים סגולות●

ח"ש46

מ   "מ400/80/80במידות , מארז קרטון מאויר

:המכיל

יקב  , ל"מ750, יין אדום קברנה פטיט סירה●

טפרברג

גרם60, דבש טהור מפרחי בר●

, גרם32%50שוקולד לבן איכותי ●

ח"ש 65

,מ"מ300/160במידות , מארז מזוודה תאנים

:המכיל

ל"מ250, שמן זית כתית מעולה●

גרם125דבש טהור מפרחי בר ●

גרם120מרקחת תפוחים וקינמון ●

גרם120, מרקחת דומדמניות שחורות●

50עם פולי קקאו 45%שוקולד חלב איכותי ●

, גרם HOLY CACAO

ח"ש 70



למארז87₪



שח67
ח"ש48



, מל250שמן זית , מארז יין אדום יבש

מארז מיני דובשניות בשוקולד וצנצנת  

מל 250דבש 

ח"ש60

יין אדום יבש

Special Editionיקב מוני

שוקולד  דובשניותבעיטוףמארז מיני 

,חלב

גרם40שוקולד מריר ושוקולד לב

גרם250צנצנת דבש 

ח"ש50

יקב " עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

מוני

גרם70מארז בוטנים עטופים בשוקולד חלב 

, מארז מיני דובשניות בעיטוף שוקולד חלב

גרם40שוקולד מריר ושוקולד לבן 

40מארז שקדים בעיטוף שוקולד מריר וקקאו 

גרם

ח"ש67



יקב מוני" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

ל"מ500" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם40חליטת תה עדינה ומרגיעה לימונית לואיזה 

גרם70מארז בוטנים עטופים בשוקולד חלב 

ח"ש75

יין אדום יבש

ל"מ500" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם350קונפיטורת תפוח אגס 

גרם100צנצנת דבש 

מארז קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד  

גרם40לבן 

ח"ש90



בצורה וטעמים המתאימים לראש השנהשוקלדטייריתמבחר מארזי פרלין של 



:מארז גלקסי שחור המכיל

יקב רמת הגולן , 2018גוורצטרימנרסדרת ירדן , יין לבן

,ינו'קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ-טופז

,בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,צימוק בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

, נפוליטנים משוקולד חלב מקדמיה-ספיר

,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר

,שוקולד חלב ולבן עם מלית קרם אגוזים ושברי עוגיותפרליני-ספיר

המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר

,לוז מובחרים

מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב עם קרם אגוזים ושברי פולי  -ספיר

, קקאו

מוצקי70%תפוז סיני שלם בעיטוף שוקולד מריר -"חלוקי הנחל"סדרת -פבלס

.קקאו ובציפוי סוכרי דק עם טקסטורה מיוחדת

195₪מחיר למארז 

:מארז אוריאן לבן המכיל

,"אדיר"יקב , סוביניוןקברנה , ל"מ500, כרם בן זמרה, יין אדום

,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

המשלב שוקולד חלב ועיסת  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר

,אגוזי לוז מובחרים

,עוגיות גרנולה מכוסמין מלא עם חמוציות וקשיו-אמבר

,לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

קופסת פח המכילה פקאן סיני בעיטוף שוקולד חלב ומובזק באבקת  -קורל

,קקאו

.שוקולד זברה מריר ולבן מקופל, "קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה -קורל

165₪מחיר למארז 



:מארז סאן המכיל
,  קלאסיקסדרת , קברנה פרנק וארגמן, סובניוןקברנה , יין אדום

,"מוני"יקב 

מבית הבד ', מל250, 0.4חמיצות , שמן זית כתית מעולה בפח

,"מן הזית"

דודה "מבית , צוף פרחים100%, דבש מפרחי בר-דבש טהור

,"ברטה

,"דודה ברטה"קונפיטורה תפוח עץ וקינמון מבית 

-(ללא קופאין)חליטת תה מרגיעה ותורמת לשינה טוב-אמבר

,מנטה

.עוגיות כוסמין מלא שטרודל תפוחים-אמבר

120₪מחיר למארז 

:מארז שביט שחור  קופסת פח המכילה
,"מן הזית"מבית הבד ', מל250, 0.4חמיצות , שמן זית כתית מעולה בפח

,דודה ברטה"מבית , צוף פרחים100%, דבש מפרחי בר-דבש טהור

,"דודה ברטה"קונפיטורה תפוח עץ וקינמון מבית 

,לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

, גרייארל–חליטת תה אנגלית קלאסית -אמבר

,לימונית לואיזה-חליטת תה עדינה ומרגיעה-אמבר

,מנטה-(ללא קופאין)חליטת תה מרגיעה ותורמת לשינה טוב-אמבר

.כדורי שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-בג

106₪מחיר למארז 



:מארז גלקסי לבן המכיל

,"הרי גליל”יקב , גליל עליון, סוביניוןיין אדום קברנה 

,קופסת פח המכילה פקאן סיני בעיטוף שוקולד חלב ומובזק באבקת קקאו-קורל

70%, מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום

,קקאומוצקי

המשלב שוקולד חלב ועיסת  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-יהלום

,אגוזי לוז מובחרים

,קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד מריר מובזק באבקת קקאו-שהם

,קופסת פח המכילה אגוז לוז בעיטוף שוקולד חלב מובזק באבקת קינמון-שהם

,כדורי שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

,יפס'עוגיות גרנולה מכוסמין מלא עם שוקולד צ-אמבר

,בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

, מגוון פרלינים משובחים משוקולד חלב עם קרם חלב וקרמל-ספיר

, נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה-ספיר

,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר

.בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב-טופז

188₪מחיר למארז 

:מארז נפטון שחור המכיל
,"רימון"יקב ', מל500, יין קינוח רימונים

קופסת פח המכילה פקאן סיני בעיטוף שוקולד חלב ומובזק באבקת  -קורל

,קקאו

, נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה-ספיר

,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר

,קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד מריר מובזק באבקת קקאו-שהם

,מובזק באבקת קינמון, קופסת פח המכילה לוז בעיטוף שוקולד חלב-שהם

,מריר ולבן, בעיטוף שוקולד חלבקריספיותתערובת דובשניות -טופז

".דודה ברטה"מבית , דבש איכותי מפרחי בר, דבש טהור

142₪מחיר למארז 



קסיופאהמארז  black & silver המכיל:
,"רקאנטי"יקב , מהדורה מוגבלת, שיראזסובניוןיין אדום קברנה 

, נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה-ספיר

המשלב שוקולד חלב ועיסת  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-ספיר

,אגוזי לוז מובחרים

,בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,תערובת קורנפלקס בשוקולד חלב ולבן-טופז

,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן-טופז

.תערובת חמוציות בעיטוף שוקולד חלב וצימוק בעיטוף שוקולד לבן-טופז 

115₪מחיר למארז 

:מארז סופרנובה המכיל
,"מן הזית"מבית הבד ', מל250, 0.4חמיצות , שמן זית כתית מעולה בפח

בעיטוף שוקולד חלב ומובזק באבקת מקורמלקופסת פח המכילה פקאן -קורל

,קקאו

,שוקולד זברה מריר ולבן מקופל, "קופלת-בייטס"קופסת פח המכילה -קורל

שברי שוקולד  , חתיכות קרמל ומלח ים, בוטניםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן

, קרמל ומלח ים, חלב עם בוטנים

שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז  , לוז ושקדיםאנקס'צקופסת פח המכילה -ארגמן

,ושקדים

אשכולות שוקולד חלב עם שברי , בוטניםס'קלסטרקופסת פח המכילה -ארגמן

,בוטנים

,עוגיות גרנולה מכוסמין מלא עם חמוציות וקשיו-אמבר

,כדורי שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא-אמבר

,מריר ולבן, בעיטוף שוקולד חלבקריספיותתערובת דובשניות -טופז

".דודה ברטה"קונפיטורה תפוח עץ וקינמון מבית 

150₪מחיר למארז 



:מארז סופרנובה המכיל
,עדינה ומרגיעה-לימונית לואיזה-קופסת פח המכילה חליטות תה מיוחדות-אלמוג

,מרעננת וריחנית-ולימונענע

קופסת פח המכילה עוגיות כוסמין מלא שטרודל תפוחים וכדורי שוקולד מריר עם  -אלמוג

,חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא

-אנגלית קלאסית ומנטה-גרייארל-קופסת פח המכילה חליטות תה מיוחדות-אלמוג

,(ללא קופאין)חליטת תה מרגיעה ותורמת לשינה טוב

,בוטן בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

משוקולד מריר וחלב עם קרם אגוזים ושברי פולי  " קאפרל"מגוון פרלינים משובחים -יהלום

,קקאו

,קקאומוצקי70%, מריר תפוז ומריר אגוז, מבחר נפוליטנים שוקולד מריר קלאסי-יהלום 

המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז  פארלינהקרם , אנדויה'גפרמידותפרליני-יהלום

.מובחרים

117₪מחיר למארז 

:מארז נפטון לבן המכיל
,"רקאנטי"יקב , סדרת יונתן, סוביניוןיין אדום קברנה 

,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים, בוטניםס'קלסטר-ספיר

,כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב-ספיר

,עוגיות כוסמין מלא שטרודל תפוחים-אמבר

,עוגיות גרנולה מכוסמין מלא עם חמוציות וקשיו-אמבר

,לימונענע-חליטת תה מרעננת וריחנית-אמבר

.גרייארל–חליטת תה אנגלית קלאסית -אמבר

125₪מחיר למארז 



:מ המכילה"מ300/450במידות , סלסלת קש דקורטיבית

שתי אפשרויות להרכב

● ל"מ250, שמן זית כתית מעולה

● גרם320, ילי דבש'ר צ'ינג'רוטב ג

● גרם120, דבש טהור מפרחי בר

● גרם120, מרקחת תאנים סגולות

● , גרם32%50שוקולד לבן איכותי  HOLY CACAO

● ממה, גרם50תמרים קקאו טראפלס

● ממה, גרם50טחינה בוטנים קקאו טראפלס

ח"ש129

עם ידית חבל במידות  , קופסת עץ דקורטיבית

:מ המכילה"מ330/160/100

ל"מ500, שמן זית ישראלי כתית מעולה●

גרם185, ממרח עגבניות מיובשות●

גרם125, דבש טהור מפרחי בר●

גרם60, מרקחת תאנים סגולות●

גרם 100שבבי פולי קקאו מצופים ● HOLY CACAO

ח"ש 135



:מ המכיל"מ70/120/360, מגש עץ דקורטיבי

● גרם250דבש טהור מפרחי בר 

● גרם120,ר 'ינג'דבש  לימון ג

● גרם60מרקחת תפוחים וקינמון 

● , גרם32%50שוקולד לבן איכותי  HOLY CACAO

● , גרם50עם פולי קקאו 45%שוקולד חלב איכותי  HOLY CACAO

● ממה, גרם50, תמר שוקולד פקאןבראוניזחטיף 

● ממה, גרם50טחינה בוטנים קקאו טראפלס

ח"ש110

: המכיל, מ"מ330/290במידות , מארז מזוודה דקורטיבי

ל"מ750, טפרברגיקב , יין אדום מרלו●

ל"מ500, שמן זית כתית מעולה●

גרם185, ממרח עגבניות מיובשות●

גרם185, ממרח פסטו בזיליקום ואגוזים●

גרם350, רוטב שום דבש ושמן זית●

גרם120מרקחת תאנים סגולות ●

גרם120, דבש טהור מפרחי בר●

גרם120מרקחת תפוחים קינמון ודבש ●

, גרם100שבבי קפה מצופים בשוקולד מריר ● HOLY CACAO

● , גרם50עם פולי קקאו 45%שוקולד חלב איכותי 

ח"ש195



: המכיל, מ"מ330/290במידות , מארז מזוודה דקורטיבי

ל"מ750טפרברגיקב , קברנה פטיט סירה, יין אדום●

ל"מ500, שמן זית כתית מעולה●

גרם240דבש פטל שושנים ●

גרם240מרקחת תפוחים דבש וקינמון ●

גרם60מרקחת תפוזים כתומים ●

ממה, גרם50, תמר שוקולד פקאןבראוניזחטיף ●

ח"ש125

חבילה טבעונית מפנקת

:מארז לימונים דקורטיבי

גרם300רוטב ברביקיו מעושן ●

גרם320גריל שום וכמון סילאןרוטב ●

גרם320ר ’ינג’מוקפץ שום וגסילאןרוטב ●

גרם320בוטנים וקארי סילאןרוטב ●

גרם 300טחינה צהובה עם כורכום וקארי ●

גרם280טבעוני פיקנטי עם צ׳ילי איולי●

גרם185ממרח עגבניות מיובשות ●

גרם185ממרח לימונים כבושים ●

ח"ש170



יקב מוני" עמק שורק"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

יקב מוני" עמק שורק"בלאןסוביניוןיין לבן יבש 

ל"מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם 70מארז בוטנים עטופים בשוקולד חלב  D  צנצנת

גרם250דבש 

שוקולד  , מארז מיני דובשניות בעיטוף שוקולד חלב

גרם40מריר ושוקולד לבן 

ח"ש105

"  כרם בן זמרה"סוביניוןיין אדום יבש קברנה 

ל"מ500יקב אדיר 

מטחנת תבלינים ופותחן

ל"מ250" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

גרם 30צנצנת טחינה בטעמים  D  צנצנת

גרם100דבש 

, מארז מיני דובשניות בעיטוף שוקולד חלב

גרם40שוקולד מריר ושוקולד לבן 

ח"ש125



יקב לוריא" טרסה"יין אדום יבש 

יקב לוריארוסאןיין לבן יבש 

כוסות יין ממותגות2

ח"ש150

יין אדום יבש

ל"מ500" מן הזית"שמן זית כתית מעולה 

ל "מ100 Noerdic Pine מפיץ ריח

" ללין"תיק רחצה פיקה מבית  D "  ללין "מבית

Ocean נר אווירה

ללין"מגבת אורח לבנה מבית 

ח"ש160



ח"ש165ח"ש125



ח"ש 125



שוקולדטייריתמבחר מארזי שוקולד של 

איכותיים ביותר

135₪פרלינים 30קופסא שמאלית עם 

140₪פרלינים ובקבוק יין 16קופסא עם 

קופסא מוארכת המגיעה עם שקית תואמת ומכילה  

ח"ש165פרלינים וטבלת שוקולד עם ברכה 32


