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בירות

07

על שחורעל אדום על לבן

גולדסטאר
פחית

500 מ“ל

7 290008 מק״ט 4644683001595
ברקוד 7290008464468
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

גולדסטאר
בקבוק

330 מ“ל )זכוכית(

גולדסטאר
בקבוק חוזר

330 מ“ל )זכוכית(

7 290008 464345

7 290006 764263 מק״ט 3001590
ברקוד 7290008464345
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 3001598
ברקוד 7290006764263
24 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

גולדסטאר
בקבוק חוזר

500 מ“ל )זכוכית(

7 290006 מק״ט 7640723001530
ברקוד 7290006764072
20 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

גולדסטאר חוזר
שישיה בסקט

500 מ“ל )זכוכית(

7 290006 מק״ט 7641023005126
ברקוד 7290006764102

3 שישיות בתיבה | 18 בקבוקים בארגז

גולדסטאר 
מארז שישיה

330 מ“ל )זכוכית(

7 290008 464741

מק״ט 3001588
ברקוד 7290008464741
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

גולדסטאר
ארגז חוזר ריק

500 מ״ל

7 290006 מק״ט 7641714033430
ברקוד 7290006764171

גולדסטאר
ארגז חוזר ריק

330 מ״ל

7 290011 מק״ט 1334814034718
ברקוד 7290011133481

גולדסטאר
בירת לאגר אדמונית עם טעם וארומה ייחודיים, בעלת 4.9% אלכוהול.



בירות
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על שחורעל אדום על לבן

גולדסטאר
חבית דיוויד

20 ל׳

7 290013 מק״ט 0386473001517
ברקוד 7290013038647

1 בתיבה | 20 במשטח

גולדסטאר 
חבית מזיגה

20 ל׳

7 290011 133849

על שחורעל אדום על לבן

מק״ט 3002627
ברקוד 7290011133849

1 בתיבה | 20 במשטח
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בירות
על שחורעל אדום על לבן

UNFILTERED גולדסטאר
פחית

500 מ“ל

7 290008 מק״ט 4640243004447
ברקוד 7290008464024
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

UNFILTERED גולדסטאר
בקבוק חוזר

500 מ“ל )זכוכית(

7 290006 מק״ט 7641573005058
ברקוד 7290006764157
20 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

UNFILTERED גולדסטאר
חוזר שישיה בסקט

500 מ“ל )זכוכית(

7 290006 מק״ט 7641643005129
ברקוד 7290006764164

3 שישיות בתיבה | 18 בקבוקים בארגז

UNFILTERED גולדסטאר
מארז שישיה

330 מ“ל )זכוכית(

7 290008 464130

מק״ט 3004336
ברקוד 7290008464130
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

UNFILTERED גולדסטאר
ארגז חוזר ריק

500 מ״ל

7 290011 מק״ט 1335114033842
ברקוד 7290006764171

UNFILTERED גולדסטאר
חבית מזיגה

20 ל׳

7 290008 464116

על אדום

על שחור

על לבן grey scale black 6 30% black 6

one color black 6

מק״ט 3004271
ברקוד 7290008464116

1 בתיבה | 20 במשטח

UNFILTERED גולדסטאר
גרסת הקראפט הלא מסוננת של גולסטאר, מאופיינת בתחושה סמיכה ובטעם פירותי חזק יותר, בעלת גוף מלא 

ומראה מעט סמיך ו"מעונן".



בירות
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SLOWBREW גולדסטאר
פחית

500 מ“ל

7 290008 מק״ט 4646733005048
ברקוד 7290008464673
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

SLOWBREW גולדסטאר
מארז שישיה

330 מ״ל

7 290008 מק״ט 4647343004786
ברקוד 7290008464734
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

SLOWBREW גולדסטאר
בירת לאגר כהה בעלת 10% אלכוהול. מיוצרת בתהליך איטי, המעניק תוצאה עוצמתית בעלת טעם עמוק, ארומה 

קרמלית וגיזוז נמוך.

על שחורעל אדום על לבן
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בירות

היינקן
מארז שישיה

330 מ“ל )זכוכית(

7 290008 מק״ט 4647963002139
ברקוד 7290008464796
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

היינקן
בקבוק

330 מ“ל )זכוכית(

היינקן
בקבוק חוזר

500 מ“ל )זכוכית(

7 290010 2376857 290010 237890

מק״ט 3001638
ברקוד 7290010237890
20 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3004390
ברקוד 7290010237685
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

היינקן
פחית

500 מ“ל

7 290008 מק״ט 4646047008561
ברקוד 7290008464604
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

היינקן
פחית

330 מ“ל

7 290008 מק״ט 4645987008563
ברקוד 7290008464598

24 בתיבה | 130 במשטח | 10 בשכבה

היינקן
בירה לאגר בהירה, 5% אלכוהול.



בירות

היינקן
ארגז חוזר ריק

500 מ״ל

7 290011 מק״ט 1335281002169
ברקוד 7290011133528

היינקן
חבית

20 ל׳

7 290013 038661

מק״ט 3003036
ברקוד 7290013038661

1 בתיבה | 20 במשטח

היינקן 0.0%
בירה לאגר פרמיום ללא אלכוהול.

היינקן 0.0%
בירה ללא אלכוהול

מארז שישייה
330 מ״ל )זכוכית(

מק״ט 7007499
ברקוד 8712000051099
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

8 712000 051099

היינקן 0.0%
בירה ללא אלכוהול

פחית
330 מ“ל. ללא אלכוהול 

8 712000 מק״ט 0520347008605
ברקוד 8712000052034
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה
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מכבי
ארגז חוזר ריק

500 מ״ל

7 290011 מק״ט 1334674022518
ברקוד 7290011133467

מכבי
מארז שישיה

330 מ“ל )זכוכית(

7 290008 מק״ט 4647033001539
ברקוד 7290008464703
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

מכבי
בקבוק חוזר

500 מ“ל )זכוכית(

7 290005 מק״ט 8964393003716
ברקוד 7290005896439
20 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3001545
ברקוד 7290008464475
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

מכבי
פחית

500 מ“ל

7 290008 464475

מכבי
חבית

20 ל׳

7 290013 מק״ט 0386543002618
ברקוד 7290013038654

1 בתיבה | 20 במשטח

מכבי
בירה לאגר בהירה, 5% אלכוהול.

בירות
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בירות
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מכבי 7.9% אלכוהול
ארגז חוזר ריק

500 מ״ל

7 290011 מק״ט 1334674031203
ברקוד 7290011133979

מכבי 7.9% אלכוהול
מארז שישיה        

330 מ“ל )זכוכית(

7 290008 464697

מק״ט 3004536
ברקוד 7290008464697
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

מכבי 7.9% אלכוהול
בקבוק חוזר

500 מ“ל )זכוכית(

7 290005 מק״ט 8964533004780
ברקוד 7290005896453
20 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3004667
ברקוד 7290008464222
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

7 290008 464222

מכבי 7.9% אלכוהול
פחית

500 מ“ל

מכבי 7.9% אלכוהול
חבית

20 ל׳

7 290008 מק״ט 4641853004537
ברקוד 7290008464185

1 בתיבה | 20 במשטח

מכבי 7.9
בירה לאגר חזקה, 7.9% אלכוהול.



בירות

נשר לבן
בקבוק חוזר

500 מ“ל )זכוכית(

7 290006 מק״ט 7640583001535
ברקוד 7290006764058
20 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

איגל 3.8% אלכוהול
בקבוק חוזר

500 מ“ל )זכוכית(

7 290006 מק״ט 7640963004748
ברקוד 7290006764096
20 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 4031048
ברקוד 7290006764119

איגל 3.8% אלכוהול
ארגז חוזר ריק

500 מ״ל

7 290006 764119

מק״ט 3004876
ברקוד 7290005896460
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

איגל 7.8% אלכוהול
פחית

500 מ״ל

7 290006 764119

איגל 6.3% אלכוהול
פחית

500 מ“ל

איגל 5% אלכוהול
פחית

500 מ“ל

7 290006 2295887 290005 מק״ט 8964153001564
ברקוד 7290005896415
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3001566
ברקוד 7290006229588
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

איגל
משפחת מוצרי בירת לאגר.
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בירות מיוחדות

פאולנר
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

פאולנר
חבית

30 ל׳

7 290011 1325147 290013 038715 מק״ט 7001467
ברקוד 7290011132514
24 בתיבה | 72 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 7001021
ברקוד 7290013038715

1 בתיבה | 6 במשטח

פאולנר
בקבוק

500 מ״ל )זכוכית(

פאולנר
פחית

500 מ״ל

פאולנר סלבטור
חבית

30 ל׳

7 290013 038746

4 066600 999614

4 066600 601920

מק״ט 7005025
ברקוד 4066600999614
20 בתיבה | 66 במשטח | 11 בשכבה

מק״ט 7008519
ברקוד 4066600601920
24 בתיבה | 63 במשטח | 9 בשכבה

מק״ט 7001791
ברקוד 7290013038746

1 בתיבה | 6 במשטח

פאולנר
מארז רביעיה

330 מ״ל )זכוכית(

7 290011 132552

מק״ט 7001392
ברקוד 7290011132552
6 בתיבה | 72 במשטח | 12 בשכבה

פאולנר
בירת חיטה בווארית, בירת החיטה המובילה בעולם.
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4 066600 מק״ט 9419107009130
ברקוד 4066600941910
20 בתיבה | 66 במשטח | 11 בשכבה

פאולנר 0.0
בקבוק

500 מ״ל )זכוכית(



בירות פרימיום בינלאומי

בירה מורטי
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

8 001435 מק״ט 3100187005499
ברקוד 8001435310018
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

בירה מורטי
בירה איטלקית, לאגר פרמיום בהירה, קלילה ונעימה לשתייה, 4.6% אלכוהול.

בירה סול
בירת לאגר מקסיקנית, קלילה ומרעננת, 4.5% אלכוהול.

בירה סול
שישיה

330 מ״ל )זכוכית(

7 501049 מק״ט 9369457005217
ברקוד 7501049936945
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

רד סטרייפ
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

מק״ט 7008543
ברקוד 8712000051945
24 בתיבה | 90 במשטח | 10 בשכבה

8 712000 051945

רד סטרייפ
בירת לאגר בהירה וקלילה מג'מייקה, 4.7% אלכוהול.
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בירות קראפט ומיוחדות

מרפי'ס
חבית

30 ל׳

מרפי׳ס איריש סטאוט
פחית

500 מ״ל

7 290011 132842

5 035766 מק״ט 0602537001470
ברקוד 5035766060253
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 7001025
ברקוד 7290011132842

1 במשטח

IPA לגוניטס
בקבוק

355 מ״ל )זכוכית(

Day Time לגוניטס
בקבוק

355 מ״ל )זכוכית(

0 723830 0001000 723830 770010 מק״ט 7005619
ברקוד 0723830000100
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 7005617
ברקוד 0723830770010
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

IPA לגוניטס
חבית

20 ל׳
מק״ט 7005612

20 במשטח

לגוניטס
בירת ה- IPA מס' 1 מארה"ב, בירה ארומטית עשירה בכשות.

מרפי׳ס
בירת סטאוט אירית בעלת צבע שחור ענברי, 4% אלכוהול.
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דילריום רד
חבית

20 ל׳

דילריום טרמנס
חבית

20 ל׳

מק״ט 7005124
15 במשטח

מק״ט 7005125
15 במשטח

בירות קראפט ומיוחדות

דילריום
בירה בלגית חזקה עטורת פרסים.
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סטרונגבואו סיידר תפוחים אלכוהולי 4.5%
מארז רביעיה

330 מ״ל )זכוכית(

5 035766 מק״ט 0447727004042
ברקוד 5035766044772
6 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

סטרונגבואו
סיידר תפוחים אלכוהולי 4.5%

בקבוק
330 מ״ל )זכוכית(

5 035766 מק״ט 0446737003408
ברקוד 5035766044673
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

סטרונגבואו
סיידר תפוחים אלכוהולי 4.5%

בטעם פירות יער
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

סטרונגבואו
סיידר תפוחים אלכוהולי 4.5%

בטעם רוזה
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

5 411718 9111545 411718 911154 מק״ט 7004963
ברקוד 5411718911154
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 7008605
ברקוד 5411718911693
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

אלכוהול קל

שנדי לימון ליים
מארז שישיה

330 מ״ל )זכוכית(

7 290010 מק״ט 2377843004380
ברקוד 7290010237784
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

שנדי תפוח
מארז שישיה

330 מ״ל )זכוכית(

שנדי אפרסק
מארז שישיה

330 מ״ל )זכוכית(

7 290011 133368

7 290011 מק״ט 1333753004378
ברקוד 7290011133375
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 3004376
ברקוד 7290011133368
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

סטרונגבואו
סיידר תפוחים אלכוהולי, טבעי ונטול גלוטן, 4.5% אלכוהול.

שנדי
בירה בטעמים, 1.9% אלכוהול.
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אלכוהול קל

בריזר אבטיח 4%
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

בריזר ליים 4%
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

בריזר תפוח 4%
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

5 010677 554398

5 010677 551397

7 610113 011652 מק״ט 7001048
ברקוד 5010677554398
24 בתיבה | 91 במשטח | 13 בשכבה

מק״ט 7003551
ברקוד 5010677551397
24 בתיבה | 91 במשטח | 13 בשכבה

מק״ט 7008755
ברקוד 7610113011652
24 בתיבה | 91 במשטח | 13 בשכבה

כשל״פ
למכירה

כשל״פ
למכירה

בריזר לימון 4%
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

5 010677 מק״ט 5512817003651
ברקוד 5010677551281
24 בתיבה | 91 במשטח | 13 בשכבה

בריזר אננס 4%
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

5 010677 מק״ט 5523877003652
ברקוד 5010677552387
24 בתיבה | 91 במשטח | 13 בשכבה

בריזר לימון 4%
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

5 010677 מק״ט 5512817001046
ברקוד 5010677551281
24 בתיבה | 91 במשטח | 13 בשכבה

בריזר אננס 4%
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

5 010677 מק״ט 5523877001047
ברקוד 5010677552387
24 בתיבה | 91 במשטח | 13 בשכבה

בריזר
משקה אלכוהולי מרענן, מורכב מהרום הקלאסי של בקרדי עם מיצי פירות אקזוטיים, 4% אלכוהול.

שני טעמים כשרים לפסח - אננס ולימון.



משקה אנרגיה
Full color logo for
Light background
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7 290000 1350457 290000 135052

XL TEN תפוח
פחית צרה

250 מ“ל

XL TEN מנגו
פחית צרה

250 מ“ל

מק״ט 3005124
ברקוד 7290000135045

24 בתיבה | 176 במשטח | 16 בשכבה

מק״ט 3005123
ברקוד 7290000135052

24 בתיבה | 176 במשטח | 16 בשכבה

XL
פחית צרה

250 מ“ל

5 906485 301012

5 902198 160403 מק״ט 3003372
ברקוד 5906485301012

24 בתיבה | 176 במשטח | 16 בשכבה

XL TEN
פחית צרה

250 מ“ל

מק״ט 3004843
ברקוד 5902198160403

24 בתיבה | 176 במשטח | 16 בשכבה

XL TEN נענע ליים
פחית צרה

250 מ“ל

7 290000 מק״ט 1351133005188
ברקוד 7290000135113

24 בתיבה | 176 במשטח | 16 בשכבה
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מים פרימיום

סן פלגרינו
סן פלגרינו הינם מים מינרליים טבעיים המוגזים באופן עדין. המים מספקים רעננות וטעם ייחודי משובח של האלפים 
האיטלקיים. האיזון המושלם בין המים המינרליים הטהורים לגיזוז העדין מהווים שילוב אידיאלי לארוחות גורמה, יין 
איכותי וליווי אופטימאלי ל . סן פלגרינו הינו הבחירה הטבעית של מיטב השפים והמסעדנים המובילים את הקולינריה 

העולמית.

סן פלגרינו בטעמים אורגני 
סן פלגרינו בטעמי לימון ותפוז הינם שילוב קלאסי בין המים המינרליים המוגזים של סן פלגרינו ופירות הדר איטלקיים 
טבעיים. המשקאות מביאים לידי ביטוי מתכון איטלקי מסורתי המיוצר מאז 1932 בסיציליה. המשקה עשיר בארומה, 

מאוזן, קליל ומרענן. המוצר הינו 100% אורגני בעל חותמת ישראלית ובינלאומית.

סן פלגרינו
מים מינרלים

250 מ״ל )זכוכית(

סן פלגרינו
מים מינרלים
מארז שישיה

500 מ״ל )פלסטיק(

סן פלגרינו
מים מינרלים

750 מ״ל )זכוכית(

סן פלגרינו
מים מינרלים

500 מ״ל )פלסטיק(

מק״ט 7001883
ברקוד 8002270015649

מס. בק׳ בתיבה: 24

מק״ט 7005436
ברקוד 8002270436581

מס. בק׳ בתיבה: 24

מק״ט 7001884
ברקוד 8002270015656

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7002451
ברקוד 8002270846472

מס. בק׳ בתיבה: 24

8 002270 015649

8 002270 436581

8 002270 015656

8 002270 846472

סן פלגרינו
מים מינרלים

1 ליטר )פלסטיק(

מק״ט 7002680
ברקוד 8002270866524

מס. בק׳ בתיבה: 6

8 002270 866524

סן פלגרינו
משקה תפוז מוגז אורגני

200 מ״ל )זכוכית(

סן פלגרינו
משקה לימון מוגז אורגני

200 מ״ל )זכוכית(

מק״ט 7007887
ברקוד 8002270566622

מס. בק׳ בתיבה: 24

מק״ט 7007886
ברקוד 8002270576645

מס. בק׳ בתיבה: 24

8 002270 5666228 002270 576645
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פרייה
פרייה הינו מותג המים המינרליים המוגזים הטבעיים המובילים בעולם. פרייה מביא אתו מורשת של אומנות, תעוזה 
ושיק וצרפתי יחד עם בקבוק אייקוני, טרנדי ומזוהה בקלות. ריכוז הבועות הגבוה מייצר תחושת רעננות טבעית והופך 
אותו למלווה האידיאלי לקפה ולארוחה קלה. כמו כן, פרייה מהווה אלטרנטיבה בריאה למשקאות מוגזים המכילים 

סוכר.

מים פרימיום

3 179730 112295

פרייה
מים מינרלים

250 מ״ל )פחית(

מק״ט 7003759
ברקוד 3179730112295

מס. בק׳ בתיבה: 35

3 179732 348913

3 179730 0110173 179730 011024

פרייה
מים מינרלים

1 ליטר )פלסטיק(

פרייה
מים מינרלים

330 מ״ל )זכוכית(

פרייה
מים מינרלים

750 מ״ל )זכוכית(

מק״ט 7003752
ברקוד 3179732348913

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7003757
ברקוד 3179730011024

מס. בק׳ בתיבה: 24

מק״ט 7003755
ברקוד 3179730011017

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 613036 2803347 613036 286015

פרייה אנד ג׳וס
אפרסק דובדבן
250 מ״ל )רביעיה(

פרייה אנד ג׳וס
אננס מנגו

250 מ״ל )רביעיה(

מק״ט 7008767
ברקוד 7613036280334
6 בתיבה | 160 במשטח | 16 בשכבה

מק״ט 7008460
ברקוד 7613036286015
6 בתיבה | 160 במשטח | 16 בשכבה
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אקווה פנה
"אקווה פנה" הינם מים מינרליים טבעיים המגיעים מטוסקנה, ומביאים עימם מורשת ומסורת קולינרית עשירה. 

בהירים,  או  לבנים  יינות  מעודנים,  מושלם למאכלים  ליווי  ומהווים  וקליל  פנה מתאפיינים במרקם חלק  אקווה  מי 
ומסיבה זו הינם הבחירה הטבעית של מיטב השפים המובילים בקולינריה העולמית. המותג אקווה פנה טומן בחובו 

עולם תוכן תרבותי, קולינרי ואומנותי, ונושא בגאווה את האייקון של מחוז טוסקנה. 

מים פרימיום

אקווה פנה
מים מינרלים

750 מ״ל )זכוכית(

אקווה פנה
מים מינרלים

250 מ״ל )זכוכית(

מק״ט 7001881
ברקוד 8000815004233

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7001983
ברקוד 8000815335276

מס. בק׳ בתיבה: 24

8 000815 004233

8 000815 335276
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מים מינרליים ׀ בטעמים

סאן בנדטו
בקבוק

500 מ״ל )זכוכית(

סאן בנדטו
בקבוק

1 ל׳ )זכוכית(

7 290006 229335

7 290010 822430

מק״ט 7001058
ברקוד 7290006229335
20 בתיבה | 48 במשטח | 8 בשכבה

מק״ט 7001059
ברקוד 7290010822430
12 בתיבה | 45 במשטח | 9 בשכבה

סאן בנדטו בטעם אפרסק
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

סאן בנדטו בטעם ענבים
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

7 290005 8968427 290005 896866 מק״ט 7002884
ברקוד 7290005896842
24 בתיבה | 63 במשטח | 9 בשכבה

מק״ט 7002886
ברקוד 7290005896866
24 בתיבה | 63 במשטח | 9 בשכבה

סאן בנדטו פקק ספורט
בקבוק

750 מ״ל )פלסטיק(

8 001620 מק״ט 0182487007457
ברקוד 8001620018248
12 בתיבה | 70 במשטח | 14 בשכבה
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סאן בנדטו מים מינרלים
מארז שישיה

1.5 ל׳ )פלסטיק(

סאן בנדטו מים מינרלים מוגז עדין
מארז שישיה

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290005 8968287 290005 896835 מק״ט 7001052
ברקוד 7290005896828
1 בתיבה | 125 במשטח | 25 בשכבה

מק״ט 7001053
ברקוד 7290005896835
1 בתיבה | 125 במשטח | 25 בשכבה

מים מינרליים ׀ בטעמים

סאן בנדטו פקק ספורט
מארז שישיה

500 מ״ל )פלסטיק(

7 290005 מק״ט 8968427005373
ברקוד 8001620017456

4 בתיבה | 54 במשטח | 9 בשכבה

סאן בנדטו מים מינרלים
מארז שישיה

500 מ״ל )פלסטיק(

סאן בנדטו מים מינרלים מוגז עדין
מארז שישיה

500 מ״ל )פלסטיק(

7 290006 2294278 001620 011935 מק״ט 7002020
ברקוד 7290006229427

4 בתיבה | 72 במשטח | 9 בשכבה

מק״ט 7002504
ברקוד 8001620011935

4 בתיבה | 72 במשטח | 9 בשכבה



מים מינרליים ׀ מזוככים
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אקווה נובה - מים מזוככים
מארז שישיה
2 ל׳ )פלסטיק(

7 290013 038234

מק״ט 3003280
ברקוד 7290013038234
1 בתיבה | 80 במשטח | 20 בשכבה

My Water
כדורגל מים מינרלים 

שישיה
500 מ״ל )פלסטיק(

7 290012 588242

7 290012 588303 מק״ט 7005446
ברקוד 7290012588242
4 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

My Water
מפרץ ההרפתקאות מים מינרלים 

שישיה
300 מ״ל )פלסטיק(

מק״ט 7007661
ברקוד 7290012588303
4 בתיבה | 104 במשטח | 13 בשכבה



הסודה של טמפו
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הסודה של טמפו
מי סודה

בקבוק
1.5 ל׳ )פלסטיק(

הסודה של טמפו
מי סודה

בקבוק
500 מ״ל )פלסטיק(

7 290000 327624

7 290000 135342 מק״ט 3001836
ברקוד 7290000327624
12 בתיבה | 50 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3005268
ברקוד 7290000135342

12 בתיבה | 154 במשטח | 22 בשכבה

הסודה של טמפו
מי סודה

בקבוק
275 מ״ל )זכוכית(

הסודה של טמפו
בטעם למון ליים עדין

בקבוק
275 מ״ל )זכוכית(

7 290008 4646117 290000 135151

מק״ט 3005027
ברקוד 7290008464611
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 3005162
ברקוד 7290000135151
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

הסודה של טמפו
מי סודה

שישיה
1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290008 מק״ט 4649873001838
ברקוד 7290008464987
6 בתיבה | 115 במשטח | 23 בשכבה

הסודה של טמפו
מי סודה

תריסר
500 מ״ל )פלסטיק(

7 290000 מק״ט 1354653005268
ברקוד 7290000135465

12 בתיבה



הסודה של טמפו
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הסודה של טמפו
סודה ביטר למון

רביעיה
275 מ״ל )זכוכית(

הסודה של טמפו
סודה ג׳ינג׳ר אייל

רביעיה
275 מ״ל )זכוכית(

7 290008 4648577 290000 135212 מק״ט 3005216
ברקוד 7290000135205
24 בתיבה | 45 במשטח | 9 בשכבה

מק״ט 3005217
ברקוד 7290000135212
24 בתיבה | 45 במשטח | 9 בשכבה

הסודה של טמפו
סודה מי טוניק

רביעיה
275 מ״ל )זכוכית(

7 290000 מק״ט 1352293005218
ברקוד 7290000135229
24 בתיבה | 45 במשטח | 9 בשכבה

הסודה של טמפו
סודה בנגיעות פירות יער

רביעיה
1.5 ל׳ )פלסטיק(

הסודה של טמפו
סודה בנגיעות אפרסק

רביעיה
1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290008 464864

7 290000 135137

מק״ט 3005035
ברקוד 7290008464864
4 בתיבה | 120 במשטח | 30 בשכבה

מק״ט 3005191
ברקוד 7290000135137
4 בתיבה | 120 במשטח | 30 בשכבה

הסודה של טמפו
סודה בנגיעות אננס

רביעיה
1.5 ל׳ )פלסטיק(

הסודה של טמפו
סודה לימון ליים

רביעיה
1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290008 464857

7 290011 133252 מק״ט 3005034
ברקוד 7290008464857
4 בתיבה | 120 במשטח | 30 בשכבה

מק״ט 3003416
ברקוד 7290011133252
4 בתיבה | 120 במשטח | 30 בשכבה



מיקסרים
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מק״ט 3005030
ברקוד 7290008464642
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 3005028
ברקוד 7290008464628
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 3005029
ברקוד 7290008464635
24 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

ג׳ינג׳ר אייל
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

ביטר למון
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

מי טוניק
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

7 290008 4646427 290008 4646287 290008 464635

מי טוניק
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

ראשן טוניק
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 3277237 290000 327631

מק״ט 3003353
ברקוד 7290000327723
12 בתיבה | 50 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3004437
ברקוד 7290000327631
12 בתיבה | 50 במשטח | 10 בשכבה



מיקסרים פרימיום
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מק״ט 7005388
ברקוד 5029396000741

24 בתיבה

מק״ט 7005393
ברקוד 5029396739054

24 בתיבה

מק״ט 7005389
ברקוד 5029366739060

24 בתיבה

מק״ט 7005394
ברקוד 5029396000727

24 בתיבה

פנטימנס ג׳ינג׳ר אייל
בקבוק

200 מ״ל )זכוכית(

פנטימנס מי טוניק
בקבוק

200 מ״ל )זכוכית(

פנטימנס לימונדה ורודה
בקבוק

200 מ״ל )זכוכית(

פנטימנס ג׳ינג׳ר ביר
בקבוק

200 מ״ל )זכוכית(

5 029396 000741

5 029396 739054

5 029366 739060

5 029396 000727
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מים מועשרים

סאפה תפוח
בקבוק

1 ל׳ )פלסטיק(

8 850389 105832

מק״ט 7003764
ברקוד 8850389105832
12 בתיבה | 60 במשטח | 12 בשכבה

סאפה אפרסק
בקבוק

1 ל׳ )פלסטיק(

8 850389 105849

מק״ט 7003766
ברקוד 8850389105849
12 בתיבה | 60 במשטח | 12 בשכבה

סאפה ענבים
בקבוק

1 ל׳ )פלסטיק(

8 850389 105825

מק״ט 7003762
ברקוד 8850389105825
12 בתיבה | 60 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 7003774
ברקוד 8850389103128
24 בתיבה | 96 במשטח | 12 בשכבה

סאפה תפוח
בקבוק

300 מ״ל )פלסטיק(

8 850389 103128

מק״ט 7005515
ברקוד 8850389115312
24 בתיבה | 96 במשטח | 12 בשכבה

סאפה מלון
בקבוק

300 מ״ל )פלסטיק(

8 850389 115312

סאפה אפרסק
בקבוק

300 מ״ל )פלסטיק(

8 850389 104637

מק״ט 7003776
ברקוד 8850389104637
24 בתיבה | 96 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 7003772
ברקוד 8850389103111
24 בתיבה | 96 במשטח | 12 בשכבה

סאפה ענבים
בקבוק

300 מ״ל )פלסטיק(

8 850389 103111

סאפה מלון
בקבוק

1 ל׳ )פלסטיק(

8 850389 115336

מק״ט 7005516
ברקוד 8850389115336
12 בתיבה | 60 במשטח | 12 בשכבה



משקאות קלים מוגזים
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7UP
פחית

330 מ״ל

מירינדה תפוזים
פחית

330 מ״ל

7 290008 464376

7 290008 464383

מק״ט 7007203
ברקוד 7290008464376

24 בתיבה | 130 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 7007204
ברקוד 7290008464383

24 בתיבה | 130 במשטח | 10 בשכבה

7 290008 464383

7UP
פחית צרה

330 מ״ל

מק״ט 7007198
ברקוד 7290008464383

24 בתיבה | 117 במשטח | 13 בשכבה

פפסי
פחית צרה

330 מ״ל

7 290008 464369

מק״ט 7007201 
ברקוד 7290008464369

24 בתיבה | 117 במשטח | 13 בשכבה

פפסי מקס
פחית

330 מ״ל

פפסי
פחית

330 מ״ל

7 290008 464369 7 290008 464406

מק״ט 7007206
ברקוד 7290008464369

24 בתיבה | 130 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 7007205
ברקוד 7290008464406

24 בתיבה | 130 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 7007406
ברקוד 7290011133634
4 בתיבה | 117 במשטח | 13 בשכבה

מק״ט 7008702
ברקוד 7290000135182
4 בתיבה | 117 במשטח | 13 בשכבה

פפסי מקס
שישית פחיות

330 מ״ל )פחית צרה(

7UP דיאט
שישית פחיות

330 מ״ל

7 290011 1336347 290000 135182

מק״ט 7009041
ברקוד 7290000135168
4 בתיבה | 117 במשטח | 13 בשכבה

פפסי מקס ליים
שישית פחיות

330 מ״ל

7 290000 135182
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7UP
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

7UP דיאט
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

7 290006 764027

7 290006 764034 מק״ט 3002047
ברקוד 7290006764027
24 בתיבה | 78 במשטח | 13 בשכבה

מק״ט 3002048
ברקוד 7290006764034
24 בתיבה | 78 במשטח | 13 בשכבה

פפסי
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

פפסי מקס
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

מירינדה תפוזים
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

7 290006 764003 7 290006 764010

7 290006 764041

מק״ט 3002044
ברקוד 7290006764003
24 בתיבה | 78 במשטח | 13 בשכבה

מק״ט 3002046
ברקוד 7290006764010
24 בתיבה | 78 במשטח | 13 בשכבה

מק״ט 3002045
ברקוד 7290006764041
24 בתיבה | 78 במשטח | 13 בשכבה

מירינדה תפוזים
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

7 290010 237562

פפסי מקס
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

פפסי
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

7 290010 237531 7 290010 237548

מק״ט 7008493
ברקוד 7290010237531
12 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 7008494
ברקוד 7290010237562
12 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 7008495
ברקוד 7290010237548
12 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

7UP דיאט
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

7UP
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

7 290010 237579

7 290010 237586 מק״ט 7008492
ברקוד 7290010237579
12 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 7008496
ברקוד 7290010237586
12 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

מירינדה אוכמניות-תפוז
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

מירינדה ענבים-מלון
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

7 290006 764782

7 290006 764768 מק״ט 3005200
ברקוד 7290006764782
12 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3005198
ברקוד 7290006764768
12 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה



משקאות קלים מוגזים
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פפסי
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

מירינדה תפוז
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

פפסי מקס
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 4336847 290000 433745 7 290000 433974

מק״ט 3002016
ברקוד 7290000433684
12 בתיבה | 50 במשטח | 11 בשכבה

מק״ט 3002017
ברקוד 7290000433974
12 בתיבה | 50 במשטח | 11 בשכבה

מק״ט 3002019
ברקוד 7290000433745
12 בתיבה | 50 במשטח | 11 בשכבה

7UP
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 מק״ט 4337143002018
ברקוד 7290000433714
12 בתיבה | 50 במשטח | 11 בשכבה

7UP דיאט
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 433899

מק״ט 3002020
ברקוד 7290000433899
12 בתיבה | 50 במשטח | 11 בשכבה

מירינדה מיקס איט
ענבים מלון

בקבוק
1.5 ל׳ )פלסטיק(

מירינדה מיקס איט
אוכמניות תפוז

בקבוק
1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290006 7647997 290006 764775

מק״ט 3005201
ברקוד 7290006764799

12 בתיבה | 115 במשטח | 23 בשכבה

מק״ט 3005199
ברקוד 7290006764775

12 בתיבה | 115 במשטח | 23 בשכבה
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פפסי
מארז שישיה

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 מק״ט 3275327008491
ברקוד 7290000327532
1 בתיבה | 100 במשטח | 23 בשכבה

מירינדה
מארז שישיה

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290006 764713

מק״ט 3001949
ברקוד 7290006764713
1 בתיבה | 100 במשטח | 23 בשכבה

7UP דיאט
מארז שישיה

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290008 464017

7UP
מארז שישיה

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290008 מק״ט 4640003001947
ברקוד 7290008464000
1 בתיבה | 100 במשטח | 23 בשכבה

מק״ט 3001948
ברקוד 7290008464017
1 בתיבה | 100 במשטח | 23 בשכבה

פפסי מקס
מארז שישיה

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290005 896972

מק״ט 3001939
ברקוד 7290005896972
1 בתיבה | 100 במשטח | 23 בשכבה

פפסי מקס ליים
רביעיה

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 135250

מק״ט 3005226
ברקוד 7290000135250
4 בתיבה | 120 במשטח | 30 בשכבה
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7UP
מארז שישיה
2 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 מק״ט 4337213002069
ברקוד 7290000433721
6 בתיבה | 64 במשטח | 16 בשכבה

מירינדה
מארז שישיה
2 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 מק״ט 4337523002068
ברקוד 7290000433752
6 בתיבה | 64 במשטח | 16 בשכבה

פפסי
מארז שישיה
2 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 מק״ט 4336913002067
ברקוד 7290000433691
6 בתיבה | 64 במשטח | 16 בשכבה

משקאות קלים מוגזים
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ד״ר פפר
פחית

330 מ״ל

5 017818 800116

מק״ט 7003821
ברקוד 5017818800116

24 בתיבה | 130 במשטח | 10 בשכבה

גווארנה אנטרטיקה
פחית

330 מ״ל

גווארנה אנטרטיקה
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

5 601045 300022

5 601045 300008 מק״ט 7005815
ברקוד 5601045300022
28 בתיבה | 90 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 7003802
ברקוד 5601045300008
6 בתיבה | 88 במשטח | 22 בשכבה
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ג׳אמפ ענבים
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290006 229069

ג׳אמפ אשכולית
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 136738

מק״ט 3002488
ברקוד 7290006229069
12 בתיבה | 55 במשטח | 11 בשכבה

מק״ט 3004977
ברקוד 7290000136738
12 בתיבה | 55 במשטח | 11 בשכבה

ג׳אמפ תפוזים
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 136721

מק״ט 3002486
ברקוד 7290000136721
12 בתיבה | 55 במשטח | 11 בשכבה

ג׳אמפ תות-בננה
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 136745

מק״ט 3002489
ברקוד 7290000136745
12 בתיבה | 55 במשטח | 11 בשכבה

ג׳אמפ מנגו-פסיפלורה
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 327440

מק״ט 3002468
ברקוד 7290000327440
12 בתיבה | 55 במשטח | 11 בשכבה
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ג׳אמפ דיאט אשכולית
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290000 327372

מק״ט 3004978
ברקוד 7290000327372
12 בתיבה | 55 במשטח | 11 בשכבה
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ג׳אמפ צלול תפוחים
תריסר

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290013 038005

מק״ט 3003037
ברקוד 7290013038005
12 בתיבה | 55 במשטח | 11 בשכבה

ג׳אמפ צלול אפרסק
תריסר

1.5 ל׳ )פלסטיק(

מק״ט 3005059
ברקוד 7290006229076
12 בתיבה | 55 במשטח | 10 בשכבה

7 290006 229076

ג׳אמפ תפוזים
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

7 290010 822010

מק״ט 3005024
ברקוד 7290010822010
24 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

ג׳אמפ אשכולית
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

7 290010 822027

מק״ט 3005026
ברקוד 7290010822027
24 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

ג׳אמפ ענבים
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

7 290010 822034

מק״ט 3005004
ברקוד 7290010822034
24 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה
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7 290000 336022

7 290000 336060

ג׳אמפ מנגו
פחית

330 מ״ל

ג׳אמפ תות בננה
פחית

330 מ״ל

מק״ט 7007705
ברקוד 7290000336022

24 בתיבה | 140 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 7007706
ברקוד 7290000336060

24 בתיבה | 140 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3002492
ברקוד 7290008464901
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3002493
ברקוד 7290008464963
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

ג׳אמפ אשכולית
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

ג׳אמפ ענבים
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

7 290008 4649017 290008 464963

מק״ט 3002495
ברקוד 7290008464956
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3002494
ברקוד 7290008464918
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3002491
ברקוד 7290008464895
24 בתיבה | 80 במשטח | 10 בשכבה

ג׳אמפ אשכולית דיאט
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

ג׳אמפ תות-בננה
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

ג׳אמפ תפוזים
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

7 290008 464956

7 290008 4649187 290008 464895

7 290000 336008

ג׳אמפ ענבים
פחית

330 מ״ל

מק״ט 3004728
ברקוד 7290000336008

24 בתיבה | 130 במשטח | 10 בשכבה



43

נקטר ׀ מיצים

סיידר הגליל מוגז
בקבוק

275 מ״ל )זכוכית(

7 290010 822096

מק״ט 3005051
ברקוד 7290010822096
24 בתיבה | 72 במשטח | 12 בשכבה

סיידר הגליל תרכיז
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

סיידר הגליל צלול
בקבוק

330 מ״ל )זכוכית(

7 290000 336053 7 290000 336282

מק״ט 3001711
ברקוד 7290000336282
24 בתיבה | 72 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 3003348
ברקוד 7290000336053
24 בתיבה | 72 במשטח | 12 בשכבה
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ג׳ומקס מיץ מנגו
קרטונית

1 ל׳

ג׳ומקס מיץ תפוחים
קרטונית

1 ל׳

7 501013 1220397 501013 122190 מק״ט 7007770
ברקוד 7501013122039
12 בתיבה | 80 במשטח | 16 בשכבה

מק״ט 7007772
ברקוד 7501013122190
12 בתיבה | 80 במשטח | 16 בשכבה

ג׳ומקס מיץ אפרסק
קרטונית

1 ל׳

7 501013 מק״ט 1220537007769
ברקוד 7501013122053
12 בתיבה | 80 במשטח | 16 בשכבה

ג׳ומקס מיץ אננס
קרטונית

1 ל׳

ג׳ומקס מיץ קוקוס אננס
קרטונית

1 ל׳

7 501013 122114

7 501013 122992 מק״ט 7007763
ברקוד 7501013122114
12 בתיבה | 80 במשטח | 16 בשכבה

מק״ט 7007771
ברקוד 7501013122992
12 בתיבה | 80 במשטח | 16 בשכבה

ג׳ומקס מיץ אננס
בקבוק
473 מ״ל

ג׳ומקס מיץ קוקוס אננס
בקבוק
473 מ״ל

ג׳ומקס מיץ מנגו
בקבוק 
473 מ״ל

7 501013 101393

7 501013 101362

7 501013 101348

מק״ט 7007761
ברקוד 7501013101393

12 בתיבה | 147 במשטח | 21 בשכבה

מק״ט 7007768
ברקוד 7501013101362

12 בתיבה | 147 במשטח | 21 בשכבה

מק״ט 7007765
ברקוד 7501013101348

12 בתיבה | 147 במשטח | 21 בשכבה

ג׳ומקס מיץ אפרסק
בקבוק
473 מ״ל

7 501013 מק״ט 1013557007764
ברקוד 7501013101355

12 בתיבה | 147 במשטח | 21 בשכבה
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ג׳ומקס פרסקו מיץ חמוציות
בקבוק
473 מ״ל

ג׳ומקס פרסקו מיץ רימונים
בקבוק
473 מ״ל

7 501013 101430

7 501013 101447 מק״ט 7007766
ברקוד 7501013101430

12 בתיבה | 147 במשטח | 21 בשכבה

מק״ט 7007767
ברקוד 7501013101447

12 בתיבה | 147 במשטח | 21 בשכבה

ג׳ומקס פרסקו מיץ חמוציות
קרטונית

1 ל׳

ג׳ומקס פרסקו מיץ רימונים
קרטונית

1 ל׳

7 501013 138184

7 501013 138047 מק״ט 7007871
ברקוד 7501013138184
12 בתיבה | 80 במשטח | 16 בשכבה

מק״ט 7007872
ברקוד 7501013138047
12 בתיבה | 80 במשטח | 16 בשכבה



46

נקטר ׀ מיצים

מק״ט 7003788
ברקוד 839762002386

12 בתיבה | 176 במשטח | 22 בשכבה

מק״ט 7003790
ברקוד 839762002379

12 בתיבה | 176 במשטח | 22 בשכבה

איילנד גויאבה
בקבוק

1 ל׳ )זכוכית(

איילנד מנגו
בקבוק

1 ל׳ )זכוכית(

איילנד גויאבה
בקבוק

350 מ״ל )זכוכית(

איילנד מנגו
בקבוק

350 מ״ל )זכוכית(

839762000658

839762002386

839762000641

839762002379

מק״ט 7003784
ברקוד 839762000658

6 בתיבה | 120 במשטח | 20 בשכבה

מק״ט 7003786
ברקוד 839762000641

6 בתיבה | 120 במשטח | 20 בשכבה
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משקה מאלט ללא אלכוהול

נשר מאלט
מארז שישיה

330 מ“ל )זכוכית(

 נשר מאלט
פחית

330 מ“ל

7 290006 764485

7 290010 237593 מק״ט 3003336
ברקוד 7290006764485
4 בתיבה | 84 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 3003496
ברקוד 7290010237593

24 בתיבה | 130 במשטח | 10 בשכבה

משפחת בירה נשר

נשר מאלט דיאט חוזר
בקבוק

500 מ“ל )זכוכית(

נשר מאלט חוזר
בקבוק

500 מ“ל )זכוכית(

7 290006 764737 7 290006 764065

מק״ט 3001534
ברקוד 7290006764737
20 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3001533
ברקוד 7290006764065
20 בתיבה | 60 במשטח | 10 בשכבה

משפחת בירה נשר

נשר מאלט חוזר ריק
ארגז

500 מ״ל

7 290011 מק״ט 1335351002170
ברקוד 7290011133535

נשר מאלט דיאט
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

נשר מאלט 
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290010 237630

7 290010 237623

מק״ט 3001628
ברקוד 7290010237630
12 בתיבה | 40 במשטח | 10 בשכבה

מק״ט 3001627
ברקוד 7290010237623
12 בתיבה | 40 במשטח | 10 בשכבה

משפחת בירה נשרמשפחת בירה נשר
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תה קר

נסטי אפרסק דיאט
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

נסטי מנגו אננס
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

נסטי אפרסק
בקבוק

1.5 ל׳ )פלסטיק(

8 005200 516520

8 005200 536528 8 005200 496525

מק״ט 7004827
ברקוד 8005200516520
6 בתיבה | 84 במשטח | 21 בשכבה

מק״ט 7004822
ברקוד 8005200536528
6 בתיבה | 84 במשטח | 21 בשכבה

מק״ט 7004821
ברקוד 8005200496525
6 בתיבה | 84 במשטח | 21 בשכבה

נסטי אפרסק
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

8 005200 מק״ט 4865267004858
ברקוד 8005200486526

12 בתיבה | 108 במשטח | 18 בשכבה

נסטי אפרסק
מארז שישיה

1.5 ל׳ )פלסטיק(

7 290106 מק״ט 5778487004823
ברקוד 7290106577848
1 בתיבה | 84 במשטח | 21 בשכבה



49

תה קר

0 613008 753320

0 613008 753290

0 613008 753382

0 613008 753351

אריזונה אוכמניות
בקבוק

450 מ״ל )פלסטיק(

אריזונה רימונים
בקבוק

450 מ״ל )פלסטיק(

אריזונה אפרסק
בקבוק

450 מ״ל )פלסטיק(

אריזונה ג׳ינסנג ודבש
בקבוק

450 מ״ל )פלסטיק(

מק״ט 7007540
ברקוד 0613008753351

12 בתיבה | 144 במשטח | 18 בשכבה 

מק״ט 7007542
ברקוד 0613008753290

12 בתיבה | 144 במשטח | 18 בשכבה

מק״ט 7007541
ברקוד 0613008753382

12 בתיבה | 144 במשטח | 18 בשכבה

מק״ט 7007543
ברקוד 0613008753320

12 בתיבה | 144 במשטח | 18 בשכבה

0 613008 755461

אריזונה אוכמניות
בקבוק

1 ליטר )פלסטיק(

מק״ט 7008927
ברקוד 0613008755461
6 בתיבה | 100 במשטח | 25 בשכבה

0 613008 742348

אריזונה ג׳נסנג ודבש
בקבוק

1 ליטר )פלסטיק(

מק״ט 7008929
ברקוד 0613008742348
6 בתיבה | 100 במשטח | 25 בשכבה

0 613008 742409

אריזונה אפרסק
בקבוק

1 ליטר )פלסטיק(

מק״ט 7008928
ברקוד 0613008742409
6 בתיבה | 100 במשטח | 25 בשכבה
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קפה קר

מאסטר קפה - לאטה
פחית

240 מ״ל

מאסטר קפה - וונילה
פחית

240 מ״ל

מאסטר קפה - קולומביאני
פחית

240 מ״ל

מאסטר קפה - טירמיסו
פחית

240 מ״ל

4 710068 001692

4 710068 0027984 710068 001739

4 710068 001715 מק״ט 7003792
ברקוד 4710068001692

24 בתיבה | 140 במשטח | 14 בשכבה

מק״ט 7007687
ברקוד 4710068002798

24 בתיבה | 140 במשטח | 14 בשכבה

מק״ט 7003794
ברקוד 4710068001739

24 בתיבה | 140 במשטח | 14 בשכבה

מק״ט 7003796
ברקוד 4710068001715

24 בתיבה | 140 במשטח | 14 בשכבה

מאסטר קפה - אמריקנו
פחית

240 מ״ל

4 710068 מק״ט 0033137008941
ברקוד 4710068003313

24 בתיבה | 140 במשטח | 14 בשכבה
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משקאות ספורט

גטורייד קול בלו
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

גטורייד תפוז אדום
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

8 001160 0017868 001160 001892 מק״ט 7003814
ברקוד 8001160001786

12 בתיבה | 120 במשטח | 20 בשכבה

מק״ט 7003818
ברקוד 8001160001892

12 בתיבה | 120 במשטח | 20 בשכבה

גטורייד תפוז
בקבוק

500 מ״ל )פלסטיק(

8 001160 מק״ט 0008887003816
ברקוד 8001160000888

12 בתיבה | 120 במשטח | 20 בשכבה



52

משקאות בריאות

V8 מיץ ירקות
בקבוק

946 מ״ל )פלסטיק(

תאריך:                                     שם המאשר:                                     חתימה:

הערות: 

קו חיתוך

מס‘ סכין: תאריך:

עיצוב גרפי:

גודל:

נטע

12.07.16

שם לקוח: אדיר סחר

0000

35x30mm
C yan M agenta Y ellow blac  k

״מ
 מ
30

35 מ״מ

מק״ט 7003822
ברקוד 51000002846

8 בתיבה | 120 במשטח | 15 בשכבה

חלב קוקוס בטעם שוקולד
קוקו וואי

בקבוק 
270 מ״ל

חלב קוקוס בטעם שוקולד
קוקו וואי

בקבוק 
1 ל׳

מק״ט 7008939
ברקוד 8850161167065
24 בתיבה | 96 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 7008940
ברקוד 8850161167232
12 בתיבה | 70 במשטח | 14 בשכבה

8 850161 167232

8 850161 167065

חלב קוקוס
קוקו וואי

בקבוק 
270 מ״ל

מי קוקוס
קוקו מקס

בקבוק 
350 מ״ל

מי קוקוס
קוקו מקס

בקבוק 
1 ל׳

חלב קוקוס
קוקו וואי

בקבוק 
1 ל׳

מק״ט 7007702
ברקוד 8850161167041
24 בתיבה | 96 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 7007708
ברקוד 8850161160851
24 בתיבה | 96 במשטח | 12 בשכבה

מק״ט 7007709
ברקוד 8850161161247
12 בתיבה | 70 במשטח | 14 בשכבה

מק״ט 7007713
ברקוד 8850161167089
12 בתיבה | 70 במשטח | 14 בשכבה

8 850161 1670898 850161 161247

8 850161 1670418 850161 160851



53

משקאות בריאות

ויוה סוי
סויה קלאסי

קרטונית 
1 ל׳

ויוה סוי
שיבולת שועל

קרטונית 
1 ל׳

ויוה סוי
שקדים אגוזים

קרטונית 
ויוה סוי1 ל׳

מקצועי
קרטונית 

1 ל׳

ויוה סוי
סויה לייט
קרטונית 

1 ל׳

ויוה סוי
שקדים

קרטונית 
1 ל׳

מק״ט 7008607
ברקוד 8410128768355
6 בתיבה | 110 במשטח | 22 בשכבה

מק״ט 7008599
ברקוד 8410128768294
6 בתיבה | 110 במשטח | 22 בשכבה

מק״ט 7008600
ברקוד 8410128759438
6 בתיבה | 110 במשטח | 22 בשכבה

מק״ט 7008608
6 בתיבה | 110 במשטח | 22 בשכבה

מק״ט 7008598
ברקוד 8410128768386
6 בתיבה | 110 במשטח | 22 בשכבה

מק״ט 7008601
ברקוד 8410128768324
6 בתיבה | 110 במשטח | 22 בשכבה

8 410128 768355

8 410128 7682948 410128 759438

8 410128 7683868 410128 768324





יינות
shtansואלכוהול

קטלוג מוצרים 2017
משקאות | יינות | אלכוהול





סדרת סופרייר
יין הדגל Superieur המייצג את פסגת ההישגים של יקבי ברקן בתחום יצור היין. הסדרה מציגה יינות המורכבים 

מהענבים המובחרים ביותר שהתיישנו בחביות האיכותיות ביותר.

יינות ברקן

סדרת אלטיטיוד
סדרת Altitude היוקרתית מאפשרת להשוות בין יינות קברנה סוביניון מאותה שנת בציר, שעברו תהליכי הכנה ויישון 

זהים ונבצרו מכרמים בגבהים שונים. יינות הסדרה נקראים על שם גובה הכרם שבו גדלו הענבים.

57

מארז אלטיטיוד 624+
קברנה סוביניון 

750 מ״ל

מק״ט 7004103
ברקוד 7290015348942

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 14 חודשים

7 290015 348942

אלטיטיוד 585+
קברנה סוביניון 2014

750 מ״ל

מארז אלטיטיוד 585+
קברנה סוביניון 

750 מ״ל

מק״ט 7005746
ברקוד 7290017589176

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 14 חודשים

מק״ט 7004104
ברקוד 7290000024844

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 14 חודשים

7 290015 348959 7 290017 589176

אלטיטיוד 624+
קברנה סוביניון 2016

750 מ״ל

מק״ט 7007760
ברקוד 7290017589855

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 14 חודשים

7 290017 589855

סופרייר
קברנה סוביניון 2016

750 מ״ל

מארז עץ סופרייר
קברנה סוביניון

750 מ״ל

מק״ט 7007757
ברקוד 7290017589831

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 20 חודשים

מק״ט 7005371
ברקוד 7290015350020

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 20 חודשים

7 290017 5898317 290000 024325



יינות ברקן

58

The Beta Series

סדרת Beta היא אב טיפוס. סדרה מחתרתית כמעט המתרחקת מזרקורי החנויות והמסעדות ומיועדת לצרכני היין החדשניים 
וההרפתקנים, המעוניינים לחוות זנים ויינות המתרחקים מן הזרם המרכזי אל עבר קצוות היצירה האישית.

סדרה כזו מאפשרת להפיק יין מיוחד גם אם מדובר בכרם אחד בלבד, קטן וייחודי, או באצוות חבית קטנה ויוצאת דופן כל כך שהיא 
מצדיקה יין אחד, נפרד, שייוחד רק לה.

בדיוק לשם כך יצרנו עבורכם את סדרת Beta החדשה, כמויות קטנות של יינות Hand craft ייחודיים, ישירות אליכם, לפני כולם.

מק״ט 7005846
ברקוד 7290015350389

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7005847
ברקוד 7290015350204

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7005844
ברקוד 7290015350303

מס. בק׳ בתיבה: 12

קולומבר
Beta

750 מ״ל

ריזלינג
Beta

750 מ״ל

מראווי
Beta

750 מ״ל

7 290015 3503897 290015 3502047 290015 350303

מק״ט 7005462
ברקוד 7290015350297

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7005867
ברקוד 7290017589107

מס. בק׳ בתיבה: 12

ג׳נדאלי
Beta

750 מ״ל

ארגמן
Beta

750 מ״ל

7 290015 3502977 290017 589107

מארז אלטיטיוד 720+
קברנה סוביניון 

750 מ״ל

אלטיטיוד 720+
קברנה סוביניון 2016

750 מ״ל

מק״ט 7004101
ברקוד 7290015348966

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 14 חודשים

מק״ט 7007758
ברקוד 7290017589824

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 14 חודשים

7 290000 025148 7 290017 589824



יינות ברקן

סדרת ספיישל רזרב
סדרת יינות זניים איכותיים, שנוצרה מתוך החיפוש הבלתי פוסק של יקבי ברקן אחר אזור הגידול הטוב ביותר עבור 

כל זן ענבים. היינות עברו תהליך יישון בחביות עץ אלון.

59

מק״ט 7002901
ברקוד 7290012576348

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 6 חודשים

ספיישל רזרב
שרדונה
750 מ״ל

7 290012 576348

מק״ט 7003554
ברקוד 7290012576423

מס. בק׳ בתיבה: 12

ספיישל רזרב
גוורצטרמינר

750 מ״ל

7 290012 576423

ספיישל רזרב
קברנה סוביניון

750 מ״ל

מק״ט 7002922
ברקוד 7290012576362

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 18 חודשים

7 290012 מק״ט 5763627002924
ברקוד 7290012576379

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 18 חודשים

ספיישל רזרב
מרלו

750 מ״ל

7 290012 576379

מק״ט 7002921
ברקוד 7290012576393

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 12 חודשים

מק״ט 7004482
ברקוד 7290015348430

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 12 חודשים

ספיישל רזרב
שיראז

750 מ״ל

ספיישל רזרב
מלבק

750 מ״ל

7 290012 5763937 290015 348430



יינות ברקן

60

סדרת אסמבלאז׳
סדרת Assemblage מציעה מבט שונה על איזורי היין של ישראל. דרך בלנדים הממזגים מספר זנים לכדי ביטוי 

המייצג את אופיו של איזור גידול מסוים. כל יין נקרא על שם הפסגה הגבוהה באיזור.

עלמון
אסמבלאז׳

750 מ״ל

ריחן
קברנה סוביניון

750 מ״ל

מק״ט 7005128
ברקוד 7290000024516

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 6 חודשים

מק״ט 7004095
ברקוד 7290015348300

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 12 חודשים

7 290000 024516 7 290015 348300

איתן
אסמבלאז׳

750 מ״ל

צפית
אסמבלאז׳

750 מ״ל

ריחן
אסמבלאז׳

750 מ״ל

מק״ט 7004816
ברקוד 7290000024561

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 12 חודשים

מק״ט 7003922
ברקוד 7290000024578

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 12 חודשים

מק״ט 7004813
ברקוד 7290000024554

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 12 חודשים

7 290000 0245617 290000 0245787 290000 024554



יינות ברקן

61

ReseRve Gold edition
מהדורת הזהב של סדרת רזרב. מהדורה מיוחדת של יינות יוצאי דופן בעלי אופי ייחודי.

מק״ט 7007422
ברקוד 7290017589633

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7008578
ברקוד 7290018165447

מס. בק׳ בתיבה: 12

Gold edition רזרב
קברנה סוביניון

750 מ״ל

Gold edition רזרב
מרלו

750 מ״ל

7 290000 0242407 290018 165447

מק״ט 7008668
ברקוד 7290018165010

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7008669
ברקוד 7290018165027

מס. בק׳ בתיבה: 12

Gold edition רזרב
גוורצטרמינר

750 מ״ל

Gold edition רזרב
רוזה

750 מ״ל

7 290018 1650107 290018 165027

סדרת רזרב
סדרת יינות זניים, המורכבים לרוב ממזיגה של יינות ממספר כרמים שונים. כל יין תוסס ומתיישן בנפרד, בעוד הייננים 
יושנו בחביות עץ אלון  יינות הסדרה  יין.  מבצעים טעימות תכופות המאפשרות להם ליצור תמהיל מדויק עבור כל 

)בעוד יינות המתחרים בקטגוריה זו לרוב לא מתיישנים(.

מק״ט 7002881
ברקוד 7290000024202

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות עץ אלון

מק״ט 7002880
ברקוד 7920000024264

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות עץ אלון

מק״ט 7005496
ברקוד 7290015350402

מס. בק׳ בתיבה: 12

רזרב
קברנה סוביניון

750 מ״ל

רזרב
מרלו

750 מ״ל

רזרב
מוסקט ורוד

750 מ״ל

7 290000 0242027 290000 0242647 290015 350402

מק״ט 7003036
ברקוד 7290012576591

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7002850
ברקוד 7290000024240

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות עץ אלון

מק״ט 7002841
ברקוד 7290000024219

מס. בק׳ בתיבה: 12

רזרב
גוורצטרמינר

750 מ״ל

רזרב
שרדונה
750 מ״ל

רזרב
אמרלד ריזלינג

750 מ״ל

7 290012 5765917 290000 0242407 290000 024219



סדרת קלאסיק
קלאסיים  זניים  יינות  בסדרה  ברקן.  יקבי  של  ביותר  והנמכרת  המזוהה  המסחרית  הסדרה  הינה   Classic סדרת 

המרכיבים את סל היינות האיכותיים ברוב המדינות יצרניות היין בעולם וכאלה הצוברים תאוצה בארץ.
סדרה מוכרת, אהובה ומאוד פופולארית בקרב צרכנים, בעלת מגוון רחב מאוד של יינות במחירים שווים לכל כיס, 

לשתייה יומיומית ואירוח.

יינות ברקן

62

קלאסיק
קברנה סוביניון

750 מ״ל

קלאסיק
קברנה סוביניון

187 מ״ל

קלאסיק
מרלו

750 מ״ל

מק״ט 7001992
ברקוד 7290000023809

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7001135
ברקוד 7290000023915

מס. בק׳ בתיבה: 24

מק״ט 7001959
ברקוד 7290000023977

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 0238097 290000 0239157 290000 023977

קלאסיק
גוורצטרמינר

750 מ״ל

מק״ט 7005871
ברקוד 7290017589565

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290017 589565

קלאסיק
רוזה

750 מ״ל

קלאסיק
אמרלד ריזלינג

750 מ״ל

מק״ט 7003022
ברקוד 7290000023830

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7001991
ברקוד 7290000023816

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 0238307 290000 023816

קלאסיק
שרדונה
750 מ״ל

קלאסיק
סוביניון בלאן

750 מ״ל

מק״ט 7001958
ברקוד 7290000023847

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7001957
ברקוד 7290000023823

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 0238477 290000 023823

קלאסיק
שיראז

750 מ״ל

מק״ט 7001995
ברקוד 7290000023960

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 023960



סדרת פרימייר
יין טוב,  ויין לבן שפונים לקהל שאינו מחפש מותגי תדמית אלא פשוט  יין אדום  Premieur היא סדרה של  סדרת 

במחיר טוב. יינות פירותיים וקלילים, מאוד מהנים לשתיה.

יין אירועים

יינות ברקן
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פרימייר
אדום

750 מ״ל

פרימייר
לבן

750 מ״ל

מק״ט 7003012
ברקוד 7290012576607

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7003013
ברקוד 7290012576614

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290012 5766077 290012 576614

קלאסיק אירועים
קברנה/שיראז

750 מ״ל

קלאסיק אירועים
ריזלינג/קולומברד

750 מ״ל

מק״ט 7002824
ברקוד 7290000025032

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7001374
ברקוד 7290000025001

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 0250327 290000 025001

סינגל ווין
שרדונה
750 מ״ל

סופרים
אמרלד ריזלינג

750 מ״ל

מק״ט 7005281
ברקוד 7290012576454

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות עץ אלון

מק״ט 7007732
ברקוד 7290015350228

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290012 576454

סופרים
קברנה סוביניון

750 מ״ל

מק״ט 7007731
ברקוד 7290015350211

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290015 3502117 290015 350228

סינגל ווין
קברנה סוביניון

750 מ״ל

מק״ט 7005330
ברקוד 7290000024202

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות עץ אלון

7 290000 024202



UF לא מסונן
יין הדגל של יקב סגל, בעל מעמד אגדי, פראי ועוצמתי. אחד היינות המוערכים ועטורי הפרסים בישראל. היין מתאים 
ליישון רב שנים, שבמהלכו ייפתח משקעים טבעיים בבקבוק. היין, הגדל בכרם בצד הגפנים, משקף את הייחודיות 

והראשוניות בעשיית היין.

Petit UF קברנה סוביניון
Petit UF יין "תווית שנייה" ליין הדגל של יקב סגל )UF(. יין מורכב ואלגנטי, מרובה משקעים, שנעשה ללא סינון 

או הצללה.

יינות סגל
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קברנה סוביניון
לא מסונן 2017

750 מ״ל

מארז עץ
קברנה סוביניון

לא מסונן
750 מ״ל

מק״ט 7008695
ברקוד 7290018165119

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7005219
ברקוד 7290015349864

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 21 חודשים

7 290017 589671

7 290000 521251

Petit UF
קברנה סוביניון 2017

750 מ״ל

מארז 
Petit UF

קברנה סוביניון
750 מ״ל

מק״ט 7007551
ברקוד 7290017589763

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 18 חודשים

מק״ט 7005626
ברקוד 7290017589077

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחבית: 18 חודשים

7 290017 5897637 290017 589077



רכסים
סדרת יינות single vineyard המציגה את המבע המיוחד של זן ענבים נבחר, הגדל בכרם יחידני מובחר, ואת הקשר 

ההדוק בין יינות סגל לבין הכרמים ברחבי הגליל העליון.
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רכסים דישון
קברנה סוביניון

750 מ״ל

מק״ט 7005630
ברקוד 7290000521275

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות: 18 חודשים

7 290000 521275

מארז רכסים דישון
קברנה סוביניון

750 מ״ל

מק״ט 7004460
ברקוד 7290000521275

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות: 18 חודשים

7 290000 521275

רכסים דובב
ארגמן

750 מ״ל

מק״ט 7004489
ברקוד 7290000521329

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות: 18 חודשים

7 290000 521329

מארז רכסים דובב
ארגמן

750 מ״ל

מק״ט 7005024
ברקוד 7290000521329

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות: 18 חודשים

7 290000 521329

רכסים כרם בן זמרה
שרדונה
750 מ״ל

מק״ט 7005043
ברקוד 7290000521336

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 521336

רכסים דישון
רוזה

750 מ״ל

מק״ט  7008926
ברקוד 7290015348379

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290015 348379

יינות סגל
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התססה פראית
ב'התססה פראית' לא מוספים שמרים כלל, והתסיסה מתרחשת עם מינימום התערבות. כמו פעם - באמצעות שמרי 
הבר הפראיים. שמרי הבר נמצאים באופן טבעי בכרם, על האשכול והקליפה, באוויר ובכל מקום למעשה. שימוש 
טבעי בשמרי בר, יוצר ארומות שונות ומגוונות. מדובר בשיטת עשייה של פעם, בהתערבות מינימלית. הנחנו לטבע 

לעשות את שלו בלי להתערב.

יינות סגל

פינו נואר
אשכולות שלמים 2017

750 מ״ל

קדומים דבוקי
750 מ״ל

קדומים מראווי
750 מ״ל

קברנה סוביניון
התססה פראית

750 מ״ל

מק״ט 7005412
ברקוד 7290015350310

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחביות: 15 חודשים

מק״ט 7008586
ברקוד 7290018165225

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7008585
ברקוד 7290018165201

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7005380
ברקוד 7290015350235

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות: 12 חודשים

7 290015 350310

7 290018 1652257 290018 165201

7 290015 350235

סירה
אשכולות שלמים 2017

750 מ״ל

קריניאן
אשכולות שלמים 2018

750 מ״ל

שרדונה
התססה פראית

750 מ״ל

מק״ט 7005411
ברקוד 7290015350327

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחביות: 15 חודשים

מק״ט 7008646
ברקוד 7290018165188

מס. בק׳ בתיבה: 6
יושן בחביות: 15 חודשים

מק״ט 7005378
ברקוד 7290015350273

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות: 6 חודשים

7 290015 3503277 290018 165188

7 290015 350273

אשכולות שלמים
ב'אשכולות שלמים 'שזרת האשכול לא מופרדת ממנו והענבים תוססים בשלמותם. כך יוצרו פעם כל היינות -  בבציר 
שונה  אחר,  אופי  ליין  נותנים  הגרגרים התוססים בשלמותם  הענבים.  וללא מעיכה של  ללא הפרדת השזרה  ידני, 

ומרתק.

קדומים 
סדרת "קדומים" מביאה לקדמת הבימה זנים קדומים, מקומיים שגדלים כאן ממש מזה מאות ואלפי שנים. אלה יינות 
שהם חלק מהיסטוריה של ארץ ישראל ושל אגן הים התיכון, והם התפתחו, התאקלמו והתאימו עצמם למזג האוויר 

ולאדמה המקומית. אנו תקווה שזנים ייחודיים אלה יתפתחו להיות חלק גם מעתידו של היין הישראלי.



FRee RUn
FRee RUn הוא התירוש הראשוני הניגר מן הענבים ללא לחץ מלאכותי של מכונות. FRee RUn הוא החלק 
המשובח ביותר שמגיע מהמיצוי הראשוני והטהור של קליפות הענב, עשיר בטעם, צבע וארומה הייחודיים לכרם ולזן 

הענבים.

מרום גליל 
יינות זניים העשויים מענבי הכרמים הגליליים של היקב. הסדרה חוגגת בעצם שמה את הקשר המיוחד והחלוצי בין 

יינות סגל לבין עידן הנטיעות המודרני של היקב בגליל העליון ומחוייבת לאיכות שאין שנייה לה. 

יינות סגל
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שרדונה
FRee RUn

750 מ״ל

גוורצטרמינר
FRee RUn

750 מ״ל

מק״ט 7005740
ברקוד 7290017589374

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 6 חודשים

מק״ט 7007860
ברקוד 7290017589923

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290017 589374

7 290017 589923

מרלו
FRee RUn

750 מ״ל

קברנה סוביניון
FRee RUn

750 מ״ל

מק״ט 7005385
ברקוד 7290015350143

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 10 חודשים

מק״ט 7005387
ברקוד 7290015350136

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחבית: 10 חודשים

7 290015 3501437 290015 350136

מרום גליל
קברנה סוביניון

750 מ״ל

מרום גליל
מרלו 

750 מ״ל

מרום גליל
רוזה

750 מ״ל 

מק״ט 7002491
ברקוד 7290000521404

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות עץ אלון

מק״ט 7002490
ברקוד 7290000521411

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות עץ אלון

מק״ט 7005145
ברקוד 7290015348386

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 5214047 290000 521411

7 290015 348386

מרום גליל
פיוז׳ן אדום

750 מ״ל

מרום גליל
פיוז׳ן לבן

750 מ״ל

מק״ט 7001189
ברקוד 7290000521435

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7001190
ברקוד 7290000521442

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 5214357 290000 521442

מרום גליל
שרדונה
750 מ״ל

מק״ט 7002503
ברקוד 7290000521428

מס. בק׳ בתיבה: 12
יושן בחביות עץ אלון

7 290000 521428



זני של סגל
סדרת יינות זניים, המדגישים את המאפיינים הזניים, בגרסה שופעת טעמי פרי, ומבליטים את הצד הרך והידידותי 

לחיך של כל זן. סדרת יינות מודרניים, מוכנים לצריכה מיידית כבר עם יציאתם לשוק.

״של סגל״ 
מדובר באחת מסדרות היינות האייקוניות בישראל. ממותגי היין הנמכרים ביותר בארץ.

ידועה ביחס המחיר/איכות המדהים שלה.

יינות סגל
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של סגל
אדום יבש

750 מ״ל

של סגל
אדום חצי יבש

750 מ״ל

של סגל
לבן יבש

750 מ״ל

של סגל
לבן חצי יבש

750 מ״ל

מק״ט 7001152
ברקוד 7290000521008

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7008871
ברקוד 7290015350150

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7001153
ברקוד 7290000521015

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7001447
ברקוד 7290000521022

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 5210087 290015 350150

7 290000 5210157 290000 521022

זני של סגל
קברנה סוביניון

750 מ״ל

מק״ט 7001176
ברקוד 7290000521350

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 521350

זני של סגל
מרלו

750 מ״ל

מק״ט 7001161
ברקוד 7290000521367

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 521367



יינות לבישול

תירוש 
תירוש – 100% מיץ, מיוצר מענבים מובחרים, שנבחרו בקפידה מזן הארגמן – הזן הישראלי המקורי היחידי שפותח 

בארץ ומעניק למיץ את צבעו הארגמני העמוק ואת הארומה הנעימה.

יינות סגל

יין אדום מתוק 
יין אדום מתוק של סגל מיוצר מענבים מובחרים שנבצרו, כאשר הגיעו לרמת המתיקות האופטימלית.

מדובר ביין קידוש איכותי, אשר זכה להצלחה אדירה במבחני טעימה עיוורת.
יין אדום מתוק של סגל – לקידוש והבדלה וברכתו "בורא פרי הגפן" גם לדעת מרן הבית יוסף.
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תירוש של סגל
מיץ ענבים

1 ליטר

מק״ט 7005312
ברקוד 7290000024523

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 024523

Symphony לבן
23 ליטר

Symphony אדום
23 ליטר

מק״ט  7001175
ברקוד 7290012576010

מס. בק׳ בתיבה: 1

מק״ט 7001174
ברקוד 7290012576003

מס. בק׳ בתיבה: 1

7 290012 576010 7 290012 576003

יין אדום מתוק
של סגל

750 מ״ל

יין אדום מתוק
של סגל

375 מ״ל

יין אדום מתוק
של סגל

187 מ״ל

מק״ט 7004937
ברקוד 7290000024530

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7004939
ברקוד 7290000024448

מס. בק׳ בתיבה: 24

מק״ט 7004936
ברקוד 7290000024455

מס. בק׳ בתיבה: 24

7 290000 0245307 290000 0244487 290000 024455



יקב פלדשטיין הוא יקב שמונחה על ידי ערכים של ארטיזנליות, מקומיות, וסגנון מאופק. היקב מייצר מספר יינות 
לבנים ואדומים וכן יינות רוזה, מקשת של זנים. חלק מן הזנים מקומיים, זן בלאדי כגון דבוקי, או הכלאות מקומיות 
כגון הזן ארגמן, וחלק זנים שהובאו לארץ, עם דגש על זנים מאזורי אקלים קרובים באופיים, כגון רוסאן וגרנאש נואר. 

הארטיזנליות של היקב מתבטאת בעבודה קשובה לכל זן, משלב הכרם ועד לעשיה ביקב, תוך שימוש בטכניקות
מיוחדות כגון, ייבוש ענבים, תסיסה באשכולות שלמים, ואי-סינון.

יינות בוטיק
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יין פלדשטיין
גראנש רוזה

750 מ״ל

יין פלדשטיין
סוביניון-רוסאן

750 מ״ל

יין פלדשטיין
דבוקי

750 מ״ל

מק״ט 7008843
ברקוד 7290018357002

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7008844
ברקוד 7290018357026

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7008845
ברקוד 7290018357019

מס. בק׳ בתיבה: 6

7 290018 3570027 290018 3570027 290018 357019

קאווה איבריקה 
מותג הקאווה )יין מבעבע ספרדי( של טמפו, אינו מיוצר בברקן/סגל אלא מיובא מספרד.

קאווה איבריקה מהווה תמורה מעולה למחירה.

למברוסקו אמיליאנו 
מותג הלמברוסקו )יין מבעבע איטלקי( של טמפו. אינו מיוצר בברקן/סגל אלא מיובא מאיטליה.

Near Wine

למברוסקו אמיליאנו
רוזה חצי יבש

750 מ״ל

למברוסקו אמיליאנו
ביאנקו )לבן( חצי יבש

750 מ״ל

למברוסקו אמיליאנו
אדום חצי יבש

750 מ״ל

מק״ט 7003524
ברקוד 7290015348096

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7003735
ברקוד 7290015348089

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7003525
ברקוד 7290015348072

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290015 348096

7 290015 348089

7 290015 348072

קאווה איבריקה
יבש

750 מ״ל

קאווה איבריקה
חצי יבש

750 מ״ל

מק״ט 7002912
ברקוד 8410644611203

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7002911
ברקוד 8410644611210

מס. בק׳ בתיבה: 12

8 410644 6112038 410644 611210



מיץ ענבים

מיץ ענבים קדם
מאז KEDEM ,1948 מייצרים מצרים איכותיים. החברה שהתחילה עם מיץ הענבים, שהפך כבר להיות אייקוני בארה״ב, 

גדלה והתפתחה וכעת מייצרת מגוון רחב של מוצרים.
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מיץ ענבים קדם
קונקורד

946 מ״ל

מק״ט 7007750
ברקוד 73490153556

מס. בק׳ בתיבה: 12

73490153556

מיץ ענבים קדם
קונקורד
1.89 ליטר

מק״ט 7007751
ברקוד 73490153419

מס. בק׳ בתיבה: 8

73490153419

מיץ ענבים קדם
קונקורד

1.5 ליטר

מק״ט 7007821
ברקוד 73490153624

מס. בק׳ בתיבה: 8

73490153624

מיץ ענבים קדם
קונקורד
2.84 ליטר

מק״ט 7007754
ברקוד 73490154027

מס. בק׳ בתיבה: 6

73490154027

מיץ ענבים קדם
קונקורד

650 מ״ל

מק״ט 7007743
ברקוד 73490151934

מס. בק׳ בתיבה: 12

73490151934

מיץ ענבים קדם
קונקורד

240 מ״ל

מק״ט 7007735
ברקוד 73490132865

מס. בק׳ בתיבה: 24

73490132865



מיץ ענבים
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מיץ ענבים קדם
קונקורד לייט

1.89 ליטר

מק״ט 7007753
ברקוד 73490130410

מס. בק׳ בתיבה: 8

73490130410

מיץ ענבים קדם
קונקורד לייט

650 מ״ל

מק״ט 7007747
ברקוד 73490130427

מס. בק׳ בתיבה: 12

73490130427

מיץ ענבים קדם
קונקורד לייט

2.84 ליטר

מק״ט 7007755
ברקוד 73490132346

מס. בק׳ בתיבה: 6

73490132346

מיץ ענבים קדם
לבן

1.89 ליטר

מק״ט 7007752
ברקוד 73490154317

מס. בק׳ בתיבה: 8

73490154317

מיץ ענבים קדם
לבן

650 מ״ל

מק״ט 7007745
ברקוד 73490128134

מס. בק׳ בתיבה: 12

73490128134

מיץ ענבים קדם
מוגז אפרסק

750 מ״ל

מק״ט 7007749
ברקוד 73490128493

מס. בק׳ בתיבה: 12

73490128493

מיץ ענבים קדם
מוגז קונקורד

750 מ״ל

מק״ט 7007748
ברקוד 73490153396

מס. בק׳ בתיבה: 12

73490153396
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וודקה

וודקה בלוגה
וודקה רוסית אצילית. מיוצרת במזקקת מרינסק בלב סיביר, המשמרת מסורות של ייצור וודקה כבר יותר ממאה שנים.
בלוגה היא תוצאה של מיומנות לצד טכנולוגיה חדישה - מים ארטזיים טהורים בשילוב תזקיק חיטה מונבטת, העובר 

סינון כפול בפחם מעץ שדר ובכסף.
הטעם הייחודי של בלוגה הינו תוצאה של הוספת תמציות דבש טבעי, שעורה וגדילן – עם נגיעות מעודנות של וניל, 
בשביל הטעם המקורי. השילוב בין מסורת ייצור וודקה ארוכת שנים לבין טכנולוגיה חדישה, הפכו את וודקה בלוגה 

למותג בינלאומי וסמל לאיכות והצלחה.

בלוגה
נובל

1 ל׳. 40%

מק״ט 7003909
ברקוד 4603928000983

מס. בק׳ בתיבה: 6

4 603928 000983

בלוגה
נובל

700 מ״ל. 40%

מק״ט 7003905
ברקוד 4603928000976

מס. בק׳ בתיבה: 6

4 603928 000976

בלוגה
נובל

3 ל׳. 40%

מק״ט 7003913
ברקוד 4603928004127

מס. בק׳ בתיבה: 2

4 603928 004127

בלוגה
נובל

1.5 ל׳. 40%

מק״ט 7003911
ברקוד 4603928004042

מס. בק׳ בתיבה: 3

4 603928 004042

בלוגה
טראנסאטלנטיק

1 ל׳. 40%

מק״ט 7005509
ברקוד 4603928005551

מס. בק׳ בתיבה: 6

4 603928 005551

בלוגה
גולד ליין

700 מ״ל. 40%

מק״ט 7004394
ברקוד 4603928004158

מס. בק׳ בתיבה: 6

4 603928 004158



74

וודקה

וודקה אבסולוט
הפרמיום וודקה הנמכרת ביותר בעולם. מיוצרת בתהליך זיקוק מתמשך וסינון בסלילי נחושת. שיטה ייחודית זו לא 

מצריכה סינון בפחם, והוודקה המיוצרת היא הנקייה והטהורה ביותר.
אבסולוט מכילה רכיבים טבעיים בלבד - מי באר טהורים וחיטת חורף עשירה. בעלת טעם עשיר, גוף מלא ומורכב, 

ועם זאת היא חלקה ועדינה.
כל בקבוק אבסולוט מיוצר במקום אחד, אוהוס בדרום שוודיה, דבר המבטיח בקרת איכות אחידה לכל בקבוק.

אבסולוט
וודקה

700 מ״ל. 40%

אבסולוט
אקסטרקט
700 מ״ל. 40%

אבסולוט
וודקה

1 ליטר. 40%

מק״ט 7002860
ברקוד 7312040017683

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7005457
ברקוד 7312040551804

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7002140
ברקוד 7312040017034

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 312040 017683

7 312040 551804

7 312040 017034

אבסולוט
וודקה

500 מ״ל. 40%

מק״ט 7002178
ברקוד 7312040017072

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 312040 017072

אבסולוט
אפרסק

700 מ״ל. 40%

אבסולוט
אגסים

700 מ״ל. 40%

מק״ט 7003585
ברקוד 7312040070701

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7002971
ברקוד 7312040150700

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 312040 0707017 312040 150700

אבסולוט
וניל

700 מ״ל. 40%

אבסולוט
הדרים

700 מ״ל. 40%

מק״ט 7002968
ברקוד 7312040060702

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7002973
ברקוד 7312040090709

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 312040 0607027 312040 090709

אבסולוט
וודקה מיני
50 מ״ל. 40%

מק״ט 7002181
ברקוד 7312040017508

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 312040 017508



וודקה ואן גוך
כמו יצירותיו של האמן שאת שמו היא נושאת, גם וודקה ואן-גוך שואפת לספק לקהל השותים חוויה מורכבת, מלאה 

בטעמים, תשוקות, יצירתיות וצבעים.
וודקה ואן גוך מיוצרת בעבודת יד במזקקת סחידאם בהולנד כבר קרוב ל-140 שנים. טים ווס, המאסטר דיסטילר 
המיומן להפליא של המזקקה, מייצר בקפידה את כל סוגי הוודקה שלה, עושה שימוש ברכיבים האיכותיים ביותר 
בלבד ומעביר את הוודקה תהליך זיקוק רב-שלבי וייחודי. וודקת הדגל של ואן גוך מיוצרת מתערובת פרימיום של 
חיטה שמקורה בהולנד, גרמניה וצרפת ומעניקה לוודקה טעם רך ומאוזן להפליא. כל טעם עובר תהליך חליטה כפול 

וטבעי לחלוטין, המעניק לכל טיפת וודקה את טעמה הנפלא והאהוב כל כך.

ואן גוך
אפרסק

50 מ״ל. 35%

מק״ט 7005728
ברקוד 633824141194

מס. בק׳ בתיבה: 12

6 338241 411946

ואן גוך
אננס

50 מ״ל. 35%

מק״ט 7005729
ברקוד 633824000095

מס. בק׳ בתיבה: 12

6 338240 000950

ואן גוך
רימונים

50 מ״ל. 35%

מק״ט 7005725
ברקוד 633824423313

מס. בק׳ בתיבה: 12

6 338244 233132

ואן גוך
אסאי-בלוברי
50 מ״ל. 35%

מק״ט 7005724
ברקוד 633824702098

מס. בק׳ בתיבה: 12

6 338247 020982

ואן גוך
מלון

50 מ״ל. 35%

מק״ט 7005723
ברקוד 633824000149

מס. בק׳ בתיבה: 12

6 338240 001490

ואן גוך
קרמל

50 מ״ל. 35%

מק״ט 7005721
ברקוד 633824139191

מס. בק׳ בתיבה: 12

6 338241 391910

ואן גוך
דאבל אספרסו

50 מ״ל. 35%

מק״ט 7005713
ברקוד 633824204882

מס. בק׳ בתיבה: 12

6 338242 048820

וודקה
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ואן גוך
דאבל אספרסו
750 מ״ל. 35%

מק״ט 7001896
ברקוד 633824208040

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338242 080400

ואן גוך
אסאי-בלוברי
750 מ״ל. 35%

מק״ט 7001834
ברקוד 633824913432

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338249 134328

ואן גוך
קרמל

750 מ״ל. 35%

מק״ט 7002066
ברקוד 633824139122

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338241 391224

ואן גוך
מלון

750 מ״ל. 35%

מק״ט 7001836
ברקוד 633824102201

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338241 022012

ואן גוך
אפרסק

750 מ״ל. 35%

מק״ט 7005720
ברקוד 633824141125

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338241 411250

ואן גוך
אננס

750 מ״ל. 35%

מק״ט 7001835
ברקוד 633824111838

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338241 118388

ואן גוך
רימונים

750 מ״ל. 35%

מק״ט 7001897
ברקוד 633824929532

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338249 295326

וודקה
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ואן גוך
דאבל אספרסו

1 ליטר. 35%

מק״ט 7001282
ברקוד 633824408020

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338244 080200

ואן גוך
רימונים

1 ליטר. 35%

מק״ט 7001817
ברקוד 633824332141

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338243 321410

ואן גוך
אפרסק

1 ליטר. 35%

מק״ט 7005718
ברקוד 633824141101

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338241 411014

ואן גוך
אננס

1 ליטר. 35%

מק״ט 7001278
ברקוד 633824111852

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338241 118524

ואן גוך
קרמל

1 ליטר. 35%

מק״ט 7005715
ברקוד 633824139108

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338241 391088

ואן גוך
מלון

1 ליטר. 35%

מק״ט 7001841
ברקוד 633824102225

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338241 022258

ואן גוך
אסאי-בלוברי
1 ליטר. 35%

מק״ט 7001816
ברקוד 633824110435

מס. בק׳ בתיבה: 6

6 338241 104350

וודקה
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וודקה קגלביץ׳
וודקה  KEGLEVICH היא מהמותגים המובילים של חברת STOCK העולמית וממותגת כוודקה מס׳ 1 באיטליה.

זהו מותג בינלאומי עם הצלחה אדירה ב-31 מדינות שונות בעולם.

קגלביץ׳
קלאסיקה
700 מ״ל. 40%

קגלביץ׳
לימון

700 מ״ל. 23%

קגלביץ׳
מלון

700 מ״ל. 23%

מק״ט 7001234
ברקוד 7290000024905

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7001952
ברקוד 7290000024912

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7001953
ברקוד 7290000024943

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 0249057 290000 0249127 290000 024943

קגלביץ׳
פאוור אספרסו
700 מ״ל. 23%

מק״ט 7001954
ברקוד 7290000024967

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 024967

וודקה



וויסקי

וויסקי סקוטי בלנדד
וויסקי. האחים שיבאס, המייסדים של  ריגאל הוא אחד ממותגי היוקרה העולמיים בקטגוריית הבלנדד סקוטש  שיבאס 
שיבאס ריגאל, היו מהחלוצים האמיתיים של אמנות הערבוב. הם יצרו וויסקים מעורבבים, חלקים ואיכותיים לשתיה, בניגוד 
לוויסקים הקשים אשר רווחו באותה התקופה. שיבאס ריגאל הוא הבלנדד הסקוטי היחיד שדרגת הבסיס שלו היא 12 שנה.

רויאל סאלוט
חזקים  לאנשים  אולטימטיבית  מחווה  מהווה  אשר  יוקרתי,  וויסקי  של  ייחודית  סדרה  הינה  סאלוט  רויאל  משפחת 
ומוצלחים. רויאל סאלוט הינו הוויסקי הראשון שהושק בקטגוריית הסופר פרימיום, ממשיך להיות סמל לאיכות ושולט 

בקטגוריית היוקרה של הוויסקי הסקוטי.
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שיבאס ריגאל 12 שנה
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 40%

מק״ט 7002933
ברקוד 80432402931

מס. בק׳ בתיבה: 12

80432402931 80432400432

שיבאס ריגאל 12 שנה
וויסקי סקוטי
1 ליטר. 40%

מק״ט 7002277
ברקוד 80432400432

מס. בק׳ בתיבה: 12

שיבאס ריגאל 18 שנה
וויסקי סקוטי
750 מ״ל. 40%

מק״ט 7005396
ברקוד 5000299225004

מס. בק׳ בתיבה: 6

5 000299 225004

רויאל סאלוט 21 שנה
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 40%

רויאל סאלוט דסטיני 38 שנה
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 40%

מק״ט 7002230
ברקוד 5000299211243

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7003002
ברקוד 5000299211557

מס. בק׳ בתיבה: 3

5 000299 2112435 000299 211557

80432400340

שיבאס ריגאל מיני 12 שנה
וויסקי סקוטי
50 מ״ל. 40%

מק״ט 7002232
ברקוד 80432400340

מס. בק׳ בתיבה: 12

שיבאס ריגאל 25 שנה
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 40%

מק״ט 7003001
ברקוד 5000299284926

מס. בק׳ בתיבה: 3

5 000299 284926

שיבאס ריגאל אולטיס
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 40%

מק״ט 7005138
ברקוד 5000299611524

מס. בק׳ בתיבה: 3

5 000299 611524

שיבאס ריגאל מיזונארה
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 40%

מק״ט 7005421
ברקוד 5000299601693

מס. בק׳ בתיבה: 12

5 000299 601693

שיבאס ריגאל XV 15 שנה
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 40%

מק״ט 7005758
ברקוד 5000299622049

מס. בק׳ בתיבה: 6

5 000299 622049



וויסקי

וויסקי סקוטי בלנדד
בלנטיינ׳ס ג׳ורג׳ בלנטיין, אשר היה ידוע כמומחה לערבוב וויסקים, החל לשווק את הבלנדד וויסקי בלנטיינ׳ס ב-1827.
הבלנד של בלנטיינ׳ס כולל למעלה מ-52 מאלטים שונים, בינם מילטנדוף וגלנבורג׳י, הידועים באופיים החלק, העדין 
והמאוזן. מותג הוויסקי סקוטי בלנדד בעל המבחר המגוון ביותר של וויסקים איכותיים. הוויסקי הסקוטי מס׳ 2 בעולם 

והוויסקי מס׳ 1 באירופה.
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בלנטיינ׳ס פיינסט
וויסקי סקוטי
200 מ״ל. 40%

מק״ט 7003191
ברקוד 5010106113493

מס. בק׳ בתיבה: 24

5 010106 113493

בלנטיינ׳ס 12 שנה
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 40%

מק״ט 7002213
ברקוד 5010106110225

מס. בק׳ בתיבה: 12

בלנטיינ׳ס הארד פיירד
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 43%

מק״ט 7004320
ברקוד 5000299604717

מס. בק׳ בתיבה: 6

5 000299 6047175 010106 110225

בלנטיינ׳ס 17 שנה
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 43%

בלנטיינ׳ס 21 שנה
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 43%

מק״ט 7002661
ברקוד 5010106110126

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7002218
ברקוד 5010106110386

מס. בק׳ בתיבה: 12

5 010106 110126

5 010106 110386

בלנטיינ׳ס פיינסט
וויסקי סקוטי
700 מ״ל. 40%

מק״ט 7002280
ברקוד 7290005020162

מס. בק׳ בתיבה: 12

בלנטיינ׳ס פיינסט
וויסקי סקוטי
1 ליטר. 40%

מק״ט 7002215
ברקוד 5010106111956

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290005 020162 5 010106 111956



וויסקי
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וויסקי אירי
ג׳יימסון הוויסקי האירי הנמכר בעולם - סמל לאומי ומקור לגאווה אירית. ג׳יימסון קבע את הסטנדרט לייצור וויסקי 
אירי ומאז 1780 הפך שמו לסמל של איכות. וויסקי ג׳יימסון עובר שלושה זיקוקים היוצרים וויסקי חלק פי שניים, דבר 

המעניק טעם אחד נהדר!

ג׳יימסון בלאק בארל
וויסקי אירי
700 מ״ל. 40%

ג׳יימסון קאסקמייטס סטאוט
וויסקי אירי
700 מ״ל. 40%

מק״ט 7003010
ברקוד 5011007024000

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7004382
ברקוד 5011007025410

מס. בק׳ בתיבה: 6

5 011007 024000

5 011007 025410

ג׳יימסון
וויסקי אירי
700 מ״ל. 40%

ג׳יימסון
וויסקי אירי
1 ליטר. 40%

מק״ט 7002123
ברקוד 5011007003005

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7002124
ברקוד 5011007003227

מס. בק׳ בתיבה: 12

5 011007 003005 5 011007 003227

וויסקי בורבון
פור רוזס מזקקת הבורבון פור רוזס, שנוסדה בשנת 1888, היא המזקקה היחידה שמייצרת וויסקי בורבון אמריקאי 
משילוב של 10 מתכונים שונים. מלאכת המחשבת שעומדת מאחורי המגוון של המזקקה היא הסיבה שוויסקי מגזין 
הכתיר את פור רוזס למזקקת הוויסקי האמריקאי הטובה ביותר בשנים 2011, 2012, 2013 ו-2015 - 4 פעמים בחמש 

השנים האחרונות.

פור רוזס ילו לייבל
וויסקי אמריקאי

700 מ״ל. 40%

פור רוזס סמול באץ׳
וויסקי אמריקאי

700 מ״ל. 45%

פור רוזס סינגל בארל
וויסקי אמריקאי

700 מ״ל. 50%

מק״ט 7003170
ברקוד 5000299101100

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7003167
ברקוד 5000299284865

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7003172
ברקוד 5000299603017

מס. בק׳ בתיבה: 6

5 000299 1011005 000299 2848655 000299 603017



וויסקי
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סינגל מאלט
גלנליווט הסינגל מאלט וויסקי שהתחיל את הכל! גלנליווט הינה מזקקת הסינגל מאלט הראשונה שקיבלה רישיון 
חוקי לייצור וויסקי ב-1824. גלנליווט יצר את סגנון איזור ספייסייד. רבים ניסו לחקות את סגנונו ולנכס לעצמם את 
שמו, אשר היווה חותמת של איכות. גלנליווט הוא הטעם המייצג של ספייסייד - אלגנטי, פרחי, בעל מתיקות דבשית, 

עוצמה ועומק.

משפחת נאדורה: מקור השם נאדורה הוא בגאלית ופירושו - הטבעי.

כל המגוון של נאדורה מיושן באצוות קטנות ולא מסוננות, דבר המעניק עוצמות בלתי מתפשרות. חוזק החבית מבטיח 
על השמנים הארומאטיים  הסינון הקר שומר  חוסר  במיוחד.  גבוה  אלכוהולי  אחוז  וכמובן  עזים  ותווי טעם  ארומות 

הטבעיים של החבית ומבטיח עזות ונחישות.

תהליכים אלו מעניקים לנאדורה גוף מלא וטעמים עשירים, מה שהופך אותו לאחד הסינגל מאלטים המוערכים ביותר.

גלנליווט 21 שנה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ״ל. 43%

גלנליווט
סייפר וויסקי
700 מ״ל. 48%

גלנליווט 25 שנה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ״ל. 43%                                    

מק״ט 7002227
ברקוד 5000299226216

מס. בק׳ בתיבה: 3

מק״ט 7005082
ברקוד 5000299612712

מס. בק׳ בתיבה: 1

מק״ט 7002229
ברקוד 5000299226421

מס. בק׳ בתיבה: 3

5 000299 226216

5 000299 612712

5 000299 226421

גלנליווט פאונדרס ריזרב
סינגל מאלט וויסקי

700 מ״ל. 40%

גלנליווט נאדורה אלורוסו
סינגל מאלט וויסקי

700 מ״ל. 60%

גלנליווט נאדורה פיטד
סינגל מאלט וויסקי

700 מ״ל. 60%

גלנליווט 12 שנה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ״ל. 40%

גלנליווט 15 שנה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ״ל. 40%

מק״ט 7004035
ברקוד 5000299609347

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7005085
ברקוד 5000299609248

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7005086
ברקוד 5000299295328

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7002275
ברקוד 80432402825

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7002224
ברקוד 5000299295021

מס. בק׳ בתיבה: 6

5 000299 609347

80432402825

5 000299 6092485 000299 295328

5 000299 295021

גלנליווט 18 שנה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ״ל. 40%

מק״ט 7008932
ברקוד 80432403105

מס. בק׳ בתיבה: 6

80432403105



וויסקי

לונגמורן - המזקקה הוקמה על קרקע פורייה ונוף עוצר נשימה באיזור ספייסייד. 
הסינגל מאלט, המיוצר במזקקת לונגמורן באופן מיידי, זוהה כבלתי מתפשר ויוצא דופן באיכותו.

סקאפה - מזקקת סקאפה ממוקמת באיי אורקני, המקום הצפוני ביותר בסקוטלנד, בו מייצרים ומיישנים וויסקי מאלט. 
בניגוד למאלטים אחרים מהאיים, בסקאפה לא משתמשים בכבול במהלך תהליך הייצור, ולכן ניתן לחוש ברבדי טעם עדינים.
סטרת'יילה - הלב של שיבאס, הוא הסינגל מאלט סטרת'יילה, המזקקה הותיקה ביותר בהיילנדס שעדיין עובדת משנת 1786.

סינגל מאלט
אברלור - ספייסייד במיטבו.

בעל אופי עשיר, המבוסס על היתרונות שביישון כפול בחביות עץ אלון מסורתיות וחביות שרי, שילוב המעניק לוויסקי מגוון 
רחב של ארומות וטעמים של דבש ואגוזים.

בלנטיינ׳ס מציג את סדרת הסינגל מאלטים, המהווים את הבסיס לבלנד זוכה הפרסים. פרופיל הטעמים הייחודי משקף 
את איזור ספייסייד ההיסטורי והמרהיב שבסקוטלנד, סינגל מאלטים חלקים וארומטיים, וכל אחד מהם ייחודי ומעניין בפני 

עצמו.

5 000299 602065

5 000996 0709145 000299 607176

5 000299 6132385 000299 613252

לונגמורן דיסטילר צ׳ויס
סינגל מאלט וויסקי

700 מ"ל

בלנטיינ׳ס גלנבורגי 15 שנה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ"ל

סקאפה סקירן
סינגל מאלט וויסקי

700 מ"ל

סקאפה גלאנסה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ"ל

בלנטיינ׳ס מילטונדוף 15 שנה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ"ל

מק״ט 7005109
ברקוד 5000299602065

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7005405
ברקוד 5000299613238

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7004705
ברקוד 500099607091

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7005749
ברקוד 5000299607176

מס. בק׳ בתיבה: 1

מק״ט 7005419
ברקוד 5000299613252

מס. בק׳ בתיבה: 6

3 047100 0178495 000299 2980225 010739 261523

אברלור 12 שנה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ"ל

אברלור 16 שנה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ"ל

אברלור אבונה
סינגל מאלט וויסקי

700 מ"ל

מק״ט 7004706
ברקוד 3047100017849

מס. בק׳ בתיבה: 3

מק״ט 7004948
ברקוד 5000299298022

מס. בק׳ בתיבה: 3

מק״ט 7004947
ברקוד 5010739261523

מס. בק׳ בתיבה: 6

83
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ויסקי

רום

הוואנה קלאב
הרום הקובני המוביל בעולם המשלב בין המורשת לבין מסורת ייצור הרום האיכותי בקובה. הטעם של קובה. הוואנה 
קלאב עשוי ממולסת קנה סוכר קובני בלבד ומבוסס על מסורת רבת שנים של ייצור רום בקובה. בקובה מכנים אותו 

״הבן המאושר של קנה הסוכר״.

רום הוואנה קלאב
אנייחו 7 שנים
700 מ״ל. 40%

רום הוואנה קלאב
3 שנים

700 מ״ל. 40%

מק״ט 7002243
ברקוד 8501110080439

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7002714
ברקוד 8501110080231

מס. בק׳ בתיבה: 6

8 501110 080439

8 501110 080231

 BREWER’S GOLD
New Make, שקוף וטהור אשר לא עובר יישון בחביות. ביצירתו, לקחנו בירת  Brewer’s Gold הוא תזקיק מסוג 
גולדסטאר, העשויה מ-100% לתת שעורה אירופאית משובחת ומתובלת בעדינות בכשות פריך וזיקקנו אותה זיקוק 

כפול בדוד נחושת מסורתי.

וויסקי יפני
אוואי טראדישאן

750 מ״ל. 40%

ברוארס
גולד

700 מ״ל

מק״ט 7005091
ברקוד 4976881520592

מס. בק׳ בתיבה: 1

מק״ט 3005053
ברקוד 4976881520592

מס. בק׳ בתיבה: 1

4 976881 520592

7 290008 464819



ג׳ין

ג׳ין פלימות׳ 
ג׳ין פלימות׳ הוא סגנון ג׳ין ייחודי האופייני לעיירה פלימות׳ בדרום מערב אנגליה. פלימות׳ מיוצר משנת 1793 במזקקת 

הג׳ין הוותיקה ביותר בבריטניה, כולל שבעה מתבלים שיוצרים ג׳ין מעט מתקתק, מרוכז ומאוזן להפליא.

מנקי 47 
ג'ין אולטרה פרימיום המגיע מהיער השחור שבגרמניה - מאחד מסורת בריטית, אקזוטיות הודית ומאפיינים טהורים 

של היער השחור. 

מזוקק מ-47 רכיבים בוטניים מקומיים ומיוחדים, כדוגמת דומדמיות הרים, אשוחית, עלי ברמבל בשילוב מי מעיינות 
טבעיים. איזון מושלם בין ניחוח עשיר המאפיין ג'ין אנגלי יבש וסיומת של תבלינים מרעננים.

ביפאיטר
הלונדון ג'ין הקלאסי, נוצר במקור על ידי ג'ון בורוו ב-1820, והינו הג'ין היחיד שעדיין מיוצר בלונדון! ביפאיטר משקף 
את רוחה הרבגונית של לונדון, מסורתית מצד אחד וצעירה וססגונית מצד שני. בעל תיבול מיוחד וטעמים עשירים. 
בין המתבלים של ביפאיטר ניתן למצוא ערער ממקדוניה, שורש אירוס, כוסברה וקליפות תפוזים ולימונים מסביליה, 

המעניקים לו את ארומות פרות ההדר הייחודיות לו.
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ביפאיטר
ג׳ין

700 מ״ל. 40%

מק״ט 7002260
ברקוד 5000329002193

מס. בק׳ בתיבה: 12

5 000329 002193

ביפאיטר פינק
ג׳ין

700 מ״ל. 37.5%

מק״ט 7007474
ברקוד 5000299605950

מס. בק׳ בתיבה: 6

5 000299 605950

ביפאיטר 24
ג׳ין

700 מ״ל. 45%

מק״ט 7003031
ברקוד 5000299605004

מס. בק׳ בתיבה: 6

5 000299 605004

פלימות׳
ג׳ין

700 מ״ל. 41.2%

מק״ט 7002240
ברקוד 5000299608005

מס. בק׳ בתיבה: 6

5 000299 608005

מנקי 47
ג׳ין

500 מ״ל. 47%

מק״ט 7005075
ברקוד 42213277

מס. בק׳ בתיבה: 6
4221 3277
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טקילה

אולמקה
ייצור הטקילה הוותיקים והמובילים במקסיקו. אולמקה מיוצרת בשיטה מסורתית בת  בית אולמקה נמנה עם בתי 

מאות שנים, אשר משלבת בין שני עולמות, המסורתי והמודרני.

אולמקה אלטוס
בטכניקות  האגבה  צמחי  את  הקוצר  אישי,  חקלאים  צוות  מוקדש  שלהן  בעולם,  טקילות  מקומץ  אחת  היא   Altos
מסורתיות, המועברות מדור לדור, והיחידה בעולם שמיוצרת בשיטה המסורתית - שיטת הטאהונה )Tahona(, אשר 
פותחה לפני כ-500 שנה, בה נעזרים באבן ריחיים וולקנית, שמשקלה 2 טון לסחיטת האגבה שבושלה ולריסוקה, 

שיטה המעניקה לטקילה טעם עשיר במיוחד של צמח האגבה. 

אולמקה
בלאנקו טקילה
700 מ״ל. 38%

אולמקה
גולד טקילה
700 מ״ל. 38%

מק״ט 7003615
ברקוד 80432402184

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7003215
ברקוד 80432402146

מס. בק׳ בתיבה: 6

8043240218480432402146

טקילה אלטוס
פלטה

700 מ״ל. 38%

טקילה אלטוס
רפוסאדו

700 מ״ל. 38%

מק״ט 7005108
ברקוד 80432106037

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7005105
ברקוד 80432105528

מס. בק׳ בתיבה: 12

80432106037

80432105528



ליקר

1 בעולם. ליקר קפה משובח ממקסיקו, המכיל רמזים לטעמים עדינים של רום, וניל  קלואה ליקר הקפה מספר 
וקרמל. את טעמים אלו עוטף טעם קפה קלוי המופק מפולי ערביקה שנקטפו ביד.

נולד  כי המשקה  מליבו ליקר קוקוס, אשר בסיסו האלכוהולי הינו רום קריבי משובח מברבדוס. האגדה מספרת, 
כאשר אגוז קוקוס נפל במקרה לתוך חבית רום במזקקת מליבו אשר לחופי ברבדוס. כיום מליבו הוא אחד מליקרי 

הפרימיום הפופולאריים והנמכרים בעולם.

ליקר בחרובקה ליקר עשבוני בעל מתכון סודי וטעם ייחודי מאז 1794. ליקר בחרובקה מיוצר בצ'כיה ומכיל יותר 
מ-20 עשבים ותבלינים אקזוטיים מכל העולם. בחרובקה נהוג לשתות נקי או על קרח. עם זאת, לאחרונה הוא הפך 

להיות גם מרכיב ייחודי בקוקטלים.

אביון
טקילה Avión מיוצרת אך ורק מ-100% אגבה משובחת, הגדלה ברמות חליסקו שבמקסיקו, בגובה של יותר מ-2,000 
מטר מעל פני הים. צמחי האגבה באזור זה ידועים כצמחים הנחשקים ביותר לייצור טקילה, הודות לתכולת המינרלים 
הגבוהה שבקרקע, התורמים לטעם עשיר ומתוק יותר. לאחר הקציר, האגבה עוברת תהליך קלייה איטי בטמפרטורה 
נמוכה בתנורי לבנים במשך שלושה ימים, תהליך זה שומר על טעמה העשיר והטבעי. במהלך תהליך הזיקוק, המזקק 
התזקיק  של  וה"סיומת"  "הראש"  של  משמעותיים  חלקים  מסלק  פרט,  לכל  מיוחדת  לב  תשומת  מקדיש  הראשי 
ומתמקד בליבת האגבה בלבד. לאחר הזיקוק עוברת אביון סינון מוקפד ואיטי במיוחד, פי 10 לאט יותר מסוגי טקילה 

אחרים, והתוצאה היא טקילה חלקה ובעלת טעם מודגש של אגבה.

אביון זכתה באין ספור פרסים ונבחרה גם כטקילה הטעימה בעולם וגם כמשקה האלכוהולי הבלתי מיושן הטעים 
בעולם בתחרות העולמית למשקאות האלכוהוליים.

טקילה
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מליבו
ליקר

700 מ״ל. 21%

קלואה
ליקר

700 מ״ל. 20%

מק״ט 7005484
ברקוד 8410024700015

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7002238
ברקוד 7610594454399

מס. בק׳ בתיבה: 12

ליקר בחרובקה
700 מ״ל. 38%

מק״ט 7003599
ברקוד 8594405105429

מס. בק׳ בתיבה: 6

5 010284 1000017 610594 4543998 594405 105429

טקילה אביון
סילבר

700 מ״ל. 40%

טקילה אביון
אנייחו

700 מ״ל. 40%

מק״ט 7005107
ברקוד 80432107621

מס. בק׳ בתיבה: 6

מק״ט 7005106
ברקוד 80432107409

מס. בק׳ בתיבה: 6

80432107621

80432107409
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אניס

אפריטיף ׀ אניס
ועשבים  ליקריש  אניס,  כוכב  בעולם. מתבליו  המוביל  האניס  מותג  והידוע.  הקלאסי  הצרפתי  האפריטיף  ריקארד 

מפרובנס.

נולד פרנו במתכונתו  1805, התחיל את דרכו כסוג של אבסינת. לאחר שהוצא אל מחוץ לחוק,  פרנו מיוצר מאז 
הנוכחית ללא צמח האבסינת. פרנו פתח את תעשיית משקאות האניס בצרפת ורבים ניסו לחקותו.

אוזו הוא המשקה הלאומי של יוון והיסטוריית ייצורו נפרשת על גבי דפי ההיסטוריה מזה מאות שנים.
אוזו מיני מיוצר ב Mytilene עיר הבירה של האי ההיסטורי לסבוס אשר שוכנת לחופו של הים האגאי, שם לפי האגדה 

נוצר האוזו לראשונה.
אוזו מיני מתובל באניס אשר נבחר בקפידה ב- Lisvori, אזור הידוע כטוב ביותר בעולם בצמחי האניס הגדלים שם.

אוזו מיני, ארומטי ונעים, מאוזן להפליא עם ניחוחות אניס וטקסטורה קרמית.
חלק ומעודן בצורה יוצאת דופן.

ריקארד כשר
750 מ״ל. 45%

פרנו
1 ליטר. 40%

מק״ט 7002500
ברקוד 3163937187460

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7002242
ברקוד 3047100090309

מס. בק׳ בתיבה: 1

3 163937 1874603 047100 090309

פסטיס 51
1 ליטר. 45%

מק״ט 7002241
ברקוד 3047100097209

מס. בק׳ בתיבה: 12

3 047100 097209
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ערק
ערק אשקלון הוא ערק אריות, המלך הבלתי מעורער של משקאות האניס.

בעל 40% אלכוהול, המיוצר כבר למעלה מ-60 שנה ומושתת על ערכים של ישראליות, פשטות, נינוחות ואינטליגנטיות. 
משקה בעל ארומת אניס נעימה וטעם חזק כמו ש"חלב אריות" צריך להיות.

ברנדי
ברנדי STOCK 84 )שטוק 84( מיוצר החל משנת 1884 עפ"י מתכון איטלקי קפדני הנרקח לפני למעלה מ-130 שנים, 

ומחבר בין מסורת ארוכת שנים לבין הברנדי של ימינו.
STOCK 84  הינו מותג ברנדי איטלקי, המשווק ביותר מ-100 ארצות. בישראל, ברנדי STOCK מוביל את שוק הברנדי.

אניס ׀ ברנדי

ערק
אשקלון

700 מ״ל. 40%

מק״ט 7007533
ברקוד 7290000023083

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 023083

ברנדי
שטוק 84

750 מ״ל. 37%
שטוק דבש
750 מ״ל. 37%

מק״ט 7005849
ברקוד 7290000023007

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7005431
ברקוד 7290015350242

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 0230077 290015 350242



שטוק ליקרים 
הליקרים של שטוק הינם הליקרים המובילים במכירות. ליקרים הם תוספת נהדרת לקוקטיילים קלאסיים. אין מרגריטה 

או קוסמופוליטן ללא טריפלסק, או וויט-ראשן ללא ליקר קפה. מעולה כתוספת למשקאות, קוקטיילים ועוגות.

ליקר שטוק
וישניאק

750 מ״ל. 18%

ליקר שטוק
בננה

750 מ״ל. 18%

מק״ט 7003664
ברקוד 7290000023434

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7003663
ברקוד 7290000023465

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 0234347 290000 023465

ליקר שטוק
קפה

750 מ״ל. 18%

שטוק
אמרטו

750 מ״ל. 18%

מק״ט 7003666
ברקוד 7290000023410

מס. בק׳ בתיבה: 12

מק״ט 7003665
ברקוד 7290000023427

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 0234107 290000 023427

שטוק
טריפל סק
750 מ״ל. 18%

מק״ט 7003662
ברקוד 7290000023472

מס. בק׳ בתיבה: 12

7 290000 023472

ליקרים
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קפה
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מאורו נטול
טחון

250 גר׳

מק״ט 7004120
ברקוד 8002530115423

מס. יח׳ בתיבה: 4

8 002530 115423

מאורו פרמיום
שרוול קפסולות

5.5 גר׳

מק״ט 7007186
ברקוד 8002530121028

10 בתיבה | 319 במשטח | 29 בשכבה

8 002530 121028

מאורו נטול
פודים

7 גר׳

מאורו דלוקס
שרוול קפסולות

 5.5 גר׳

מק״ט 7003961
ברקוד 8002530915504

מס. יח׳ בתיבה: 150 

מק״ט 7007184
ברקוד 8002530155221

10 בתיבה | 319 במשטח | 29 בשכבה

8 002530 915504

8 002530 155221

מאורו צ׳נטופרצ׳נטו
פולים

1 ק״ג

מק״ט 7003948
ברקוד 8002530150226

מס. יח׳ בתיבה: 6

8 002530 150226

מאורו פרימיום
פולים

1 ק״ג

מק״ט 7003947
ברקוד 8002530152022

מס. יח׳ בתיבה: 6

8 002530 152022

מאורו נטול
פולים
500 גר׳

מאורו צ׳נטופרצ׳נטו
שרוול קפסולות

5.5 גר׳

מק״ט 7004117
ברקוד 8002530129123

מס. יח׳ בתיבה: 4

מק״ט 7007188
ברקוד 8002530155122

10 בתיבה | 319 במשטח | 29 בשכבה

8 002530 129123

8 002530 155122

מאורו דה לוקס
פולים

1 ק״ג

מק״ט 7003945
ברקוד 8002530151124

מס. יח׳ בתיבה: 6

8 002530 151124



קפה
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קוסטה דורו נטול
80 מנות אישיות

7 גר׳

מק״ט 7003979
ברקוד 8012470000291

מס. יח׳ בתיבה: 80

8 012470 000291

קוסטה דורו איזי קופי
פולים

1 ק״ג

קוסטה דורו אספרסו
פולים

1 ק״ג

מק״ט 7003949
ברקוד 8012470000802

מס. יח׳ בתיבה: 6

מק״ט 7003951
ברקוד 8012470000024

מס. יח׳ בתיבה: 6

8 012470 0008028 012470 000024

מואק ספיישל בר 
פולים
5.8 גר׳

מק״ט 7004384
ברקוד 8006131013171

מס. יח׳ בשרוול: 10
מס. יחידות בתיבה: 6

8 006131 013171

מואק סינגל אוריג׳ין 
פולים

מק״ט 7007430
ברקוד 8006131273827

מס. יחידות בתיבה: 6

8 006131 273827



קפה
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

KIMBO
RED

CORRESPONDS TO THE PANTONE 485 C 2X (2X STANDS FOR DOUBLE IMPRESSION). THIS IS TO OBTAIN A RICH AND 
FULL RED COLOUR (IF YOU DO NOT FOLLOW THIS ADVICE, YOU WILL NOT OBTAIN THE RIGHT KIMBO RED COLOUR).

CYAN: 10
MAGENTA: 100
YELLOW: 100

BLACK: 0

CYAN: 0
MAGENTA: 100
YELLOW: 100

BLACK: 90

CYAN: 100
MAGENTA: 0
YELLOW: 100

BLACK:  0

CYAN: 32
MAGENTA: 40
YELLOW: 100

BLACK: 0

CYAN: 10
MAGENTA: 100
YELLOW: 100

BLACK: 0

CYAN: 0
MAGENTA: 0
YELLOW: 0
BLACK: 5

CYAN: 100
MAGENTA: 0
YELLOW: 100

BLACK:  0

CYAN: 32
MAGENTA: 40
YELLOW: 100

BLACK: 0

KIMBO
RED

PANTONE
347 C

PANTONE
872 C

PANTONE
4975 C

BLACK

KIMBO
RED

PANTONE
347 C

PANTONE
872 C

CYAN: 10
MAGENTA: 100
YELLOW: 100

BLACK: 0

CYAN: 0
MAGENTA: 100
YELLOW: 100

BLACK: 90

CYAN: 100
MAGENTA: 0
YELLOW: 100

BLACK:  0

CYAN: 32
MAGENTA: 40
YELLOW: 100

BLACK: 0

PANTONE
4975 C

KIMBO
RED

PANTONE
347 C

PANTONE
872 C

ESPRESSO ITALIANO: gradiant

Date: 4 MAY 2012

Format: 

Print: 

Special processing:

Product: KIMBO ESPRESSO ITALIANO 

Support: 

Colors:

Copy at: 100%

ESPRESSO ITALIANO: Font Shannon Book
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קפסולות קימבו
ארמוניה

5.8 גר׳

מק״ט 7007801
ברקוד 8002200145675

מס. יח׳ בשרוול: 10
מס. שרוולים בתיבה: 10

קפסולות קימבו
אינטנסו

5.8 גר׳

מק״ט 7007802
ברקוד 8002200145682

מס. יח׳ בשרוול: 10
מס. שרוולים בתיבה: 10

קפסולות קימבו
נאפולי

5.8 גר׳

מק״ט 7007800
ברקוד 8002200145668

מס. יח׳ בשרוול: 10
מס. שרוולים בתיבה: 10

8 002200 145668

8 002200 145682 8 002200 145675

קפה מאסטוסו
פולים

מק״ט 7007165
ברקוד 8002530912053

מס. יח׳ בתיבה: 6

8 002530 912053

קפה מרסלי
פולים

מק״ט 7007178
ברקוד 8006131988592

מס. יח׳ בתיבה: 6

8 006131 988592




