
 :מארז יופיטר המכיל 

בעיטוף שוקולד   מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -קורל

 ,מריר

קופסת פח המכילה אגוז מלך בעיטוף שוקולד   -קורל

 ,חלב

שברי  , לוז ושקדים אנקס'צקופסת פח המכילה  -ארגמן

 ,שוקולד חלב עם אגוזי לוז ושקדים

קופסת פח המכילה תמר שלם בעיטוף שוקולד   -ארגמן

 ,חלב

בעיטוף   מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -ארגמן

 ,שוקולד לבן ומובזק באבקת תות

המשלב   פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -יהלום

 ,שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים

מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב עם  -יהלום
 ,טורינו CAFFARELמבית , קרם אגוזים ושברי פולי קקאו

,  קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד מריר -שהם

 ,מובזק באבקת קקאו

,  קופסת פח המכילה לוז בעיטוף שוקולד חלב -שהם

 ,מובזק באבקת קינמון

  מוצקי 70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי -ספיר

 ,קקאו

 ,קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר

שברי שוקולד חלב עם אגוזי  , לוז ושקדים אנקס'צ -ספיר

 ,לוז ושקדים

מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב עם   -ספיר
 ,טורינו CAFFARELמבית , קרם אגוזים ושברי פולי קקאו

 ,חמוציות בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב  -טופז

 ,ושוקולד לבן

  מוצקי 70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי -ספיר

 ,קקאו
אשכולות שוקולד חלב עם , בוטנים ס'קלסטר –ספיר 

 ,שברי בוטנים

 ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

 .בוטן בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

 ח"ש 225



 :מארז גלקסי לבן  המכיל 

 

 ,"מן הזית"', מל 500, 0.4חמיצות , שמן זית כתית מעולה בפח

 ,בעיטוף שוקולד מריר מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -קורל

 ,קופסת פח המכילה אגוז מלך בעיטוף שוקולד חלב -קורל

 ,קופסת פח המכילה תמר שלם בעיטוף שוקולד חלב -ארגמן

בעיטוף שוקולד לבן   מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -ארגמן

 ,ומובזק באבקת תות

מריר תפוז  , מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום 

 ,קקאו  מוצקי 70%, ומריר אגוז

המשלב   פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -יהלום

 ,שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים

 ,קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר

מגוון פרלינים משובחים משוקולד מריר וחלב עם קרם  -ספיר
 ,טורינו CAFFARELמבית , אגוזים ושברי פולי קקאו

שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז  , לוז ושקדים אנקס'צ -ספיר

 ,ושקדים
אשכולות שוקולד חלב עם שברי  , בוטנים ס'קלסטר –ספיר 

 ,בוטנים

 ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

 ,מובזק באבקת קקאו, שקד בעיטוף שוקולד מריר -טופז

 ,מובזק באבקת קינמון, לוז בעיטוף שוקולד חלב -טופז

 ".בית אל"מבית , ממרח תמרים במהדורה אביבית -חרוסת
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 :מארז יופיטר המכיל

 

 ,"יקב אדיר", כרם בן זמרה, סובניוןקברנה , יין אדום

שוקולד  , משוקולד איטלקי משובח קיפולית -פנינה

 ,מריר ולבן" זברה"

בעיטוף   מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -קורל

 ,שוקולד מריר

קופסת פח המכילה אגוז מלך בעיטוף שוקולד   -קורל

 ,חלב

קופסת פח המכילה שקד בעיטוף שוקולד   -שהם

 ,מובזק באבקת קקאו, מריר

קופסת פח המכילה תערובת קוביות קוקוס   -שהם

 ,בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן

,  מבחר נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי-יהלום 

 ,קקאו מוצקי 70%, מריר תפוז ומריר אגוז

  פארלינהקרם , אנדויה'ג פרמידות פרליני -יהלום

 ,המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים

 ,קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר

שברי שוקולד חלב עם  , לוז ושקדים אנקס'צ -ספיר

 ,אגוזי לוז ושקדים

 ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

  מוצקי 70%, נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי -ספיר

 ,קקאו

 ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב -טופז

חמוציות  & מיקס צימוק בעיטוף שוקולד לבן   -טופז

 .בעיטוף שוקולד חלב
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 :מארז סטאר המכיל

 

יין אשר  , סובניוןקברנה , יין אדום

חודשים   8עובר תהליך יישון של 

יקב  , בחביות עץ אלון צרפתיות

 ,"בזלת הגולן"

  אנקס'צקופסת פח המכילה  -ארגמן

שברי שוקולד חלב עם  , לוז ושקדים

 ,אגוזי לוז ושקדים

מבחר נפוליטנים משוקולד  -יהלום 

מריר תפוז ומריר  , מריר קלאסי

 ,קקאו  מוצקי 70%, אגוז

,  אנדויה'ג פרמידות פרליני -יהלום

המשלב שוקולד חלב   פארלינהקרם 

 ,ועיסת אגוזי לוז מובחרים

קופסת פח המכילה פקאן  -קורל

 ,בעיטוף שוקולד מריר מקורמל

קופסת פח המכילה אגוז מלך   -קורל

 ,בעיטוף שוקולד חלב
נפוליטנים משוקולד מריר   –ספיר 

 ,קקאו מוצקי 70%, קלאסי

 ,קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר

מיקס צימוק בעיטוף שוקולד    -טופז

חמוציות בעיטוף שוקולד  & לבן 

 ,חלב

תערובת קוביות קוקוס   -טופז

 .בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן
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 :מארז גלקסי שחור המכיל

 
 UPPER, סובניוןקברנה , יין אדום

GALILEE,  יקב לוריא, סיידאכרם, 

,  משוקולד איטלקי משובח קיפולית -פנינה

 ,מריר ולבן" זברה"שוקולד 

קופסת פח המכילה תמר שלם  -ארגמן

 ,בעיטוף שוקולד חלב

  מקורמלקופסת פח המכילה פקאן  -ארגמן

 ,בעיטוף שוקולד לבן ומובזק באבקת תות

שברי שוקולד  , לוז ושקדים אנקס'צ -ספיר

 ,חלב עם אגוזי לוז ושקדים

,  נפוליטנים משוקולד מריר קלאסי -ספיר

 ,קקאו מוצקי 70%

 ,קשיו בעיטוף שוקולד מריר -ספיר

מגוון פרלינים משובחים משוקולד   -ספיר

מריר וחלב עם קרם אגוזים ושברי פולי  
 ,טורינו CAFFARELמבית , קקאו

מובזק  , שקד בעיטוף שוקולד מריר -טופז

 ,באבקת קקאו

מובזק  , לוז בעיטוף שוקולד חלב -טופז

 ,באבקת קינמון

תערובת קוביות קוקוס בעיטוף   -אופאל

 ,שוקולד חלב ושוקולד לבן

 ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב -ספיר

,  ממרח תמרים במהדורה אביבית -חרוסת

 ".בית אל"מבית 
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