
Mashya's Wine List

מבעבע
פרוסקו מיונטו, ונטו, איטליה 26\128

בלאן דה בלאן, ירדן, רמת הגולן, ישראל  48\234

לורן פרייה, שמפיין, צרפת 390 

רואינר ברוט, שמפיין, צרפת 380

רואינר רוזה, שמפיין, צרפת 620

ברון דה רוטשילד, שמפיין, צרפת 490

רוזה, לורן פרייה, שמפיין, צרפת 750

רוזה
רוזה, ליסטל, קוט דה פרובאנס, צרפת 35/140

גרי דה מרסלאן, רקאנטי, ישראל 47/180

רוזה, מיראבל, קוט דה פרובאנס, צרפת 244

רוזה OR, מינוטי, קוט דה פרובאנס, צרפת 300

לבן
פינו גריג'יו, קאוויט, ונטו, איטליה 38/148

סוביניון בלאן, ירדן, יקב רמת הגולן, ישראל 42/165

גוורצטרמינר, ירדן, יקב רמת הגולן, ישראל 42/165

שבלי, דומיין אלברט בישו, בורגון, צרפת 52/202

לוגאנה, זנאטו, ונטו, איטליה 38/148

מוסקופילרו, טרופיס, פלופונסוס, יוון 162

סוביניון בלאן, מטואה, מרלבורו, ניו זילנד 190

ווברה, מארק ברדיף, עמק הלואר, צרפת 190  

שרדונה סובניון בלאן, צרעה, הרי יהודה לבן, ישראל 230 

שרדונה רזרב, כרם מנרה, רקאנטי, ישראל 200

אסרטיקו, ארגירוס, סנטוריני, יוון 210

סובניון בלאן, קלאודי ביי, ניו זילנד 230

גרנאש בלאן, ויתקין, ישראל 240

שרדונה, קלאודי ביי, ניו זילנד 250

שרדונה, ספרה, ישראל 280

ריזלינג, ספרה, ישראל 280

שרדונה C, דומיין דו קסטל, ישראל 285 

פואי פומה, הנרי בורז'ואה, עמק הלואר, צרפת 310 

סוביניון בלאן, שורש צרעה לבן, הרי יהודה, ישראל 360

שבלי פרמייר קרו, ויליאם פאבר, בורגון, צרפת 470 
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אדום

ריוחה רזרבה, פינקה דל מרקסאדו, ריוחה, ספרד 40/155

ואלפוליצ'לה קלאסיקו, זנאטו, ונטו, איטליה 40/155

2T, ירדן, יקב רמת הגולן, ישראל 52/210

קברנה פרנק, ויתקין, ישראל 54/214

פטיט סירה, בוגל, קליפורניה, ארצות הברית 49/194

גראנש, אל קסטייה, ספרד 150

קוט דה רון, דומיין ברוסה, עמק הרון, צרפת 152

מלבק, ירדן, יקב רמת הגולן, ישראל 250

סנסר אדום, רולאן טסייה, עמק הלואר 260

בלאק טוליפ, טוליפ, ישראל 310

ברונלו דה מונטלצ’ינו, ואל די סוגה, טוסקנה, איטליה 330

שורש, צרעה, ישראל 340

סירה, מתיישן, ירדן, רמת הגולן, ישראל 350

מרקוריי פרימייר קרו, קלו מיגלאנד, דומיין פייבלי, בורגון, צרפת 354

גראן רזרבה 1994, פאוסטינו ריוחה, ספרד 450

קברנה סוביניון, מתיישן, ירדן, רמת הגולן, ישראל 450

ברונלו די מונטלצ'ינו, קול דאוריצ'יה, טוסקנה, איטליה 490

שורשים ה', ויתקין, ישראל 520

סירה, סיקרא, קלו דה גת, ישראל 530

אמיליאן, שאטו לה פוי, בורדו, צרפת 790

ברברסקו, גאיה, פיאמונטה, איטליה 1400

חצאי בקבוק

רוזה, מיראבל, קוט דה פרובאנס, צרפת 150

לבן, פינו גריג'יו, קאוויט, ונטו, איטליה 76

לבן, סנסר, פסקל ג'וליבה, עמק הלואר, צרפת 135

אדום, ריוחה רזרבה, מרקז דה ריסקאל, ריוחה, ספרד 146

אדום, אמרונה, זנאטו, ונטו, איטליה 250

מגנום 1.5 ליטר
שמפנייה לה קווה, לורן פרייה, שמפיין, צרפת 790

רוזה אם, מינוטי, קוט דה פרובאנס, צרפת 580

לבן שבלי, דומיין אלברט בישו, בורגון, צרפת 440

לבן סנסר, שאטו פאונטן אודון, עמק הלואר, צרפת 530

אדום קריניאן פרא, רקאנטי, ישראל 564

אדום סירה, טוליפ, ישראל 580


