
בקבוקכוסרוזהבקבוקכוסמבעבע
43170אוסטריה, אקהוף, 2020רוזה אקר 49265ישראל, רמת הגולן ,2014בלאן דה בלאן 

190ישראל, כרם שבו, 2020כרם שבו 74370צרפת, שמפיין, רונארט, ברוט
220צרפת, קוט דה פרובנס, 2019מיראבל 180סלובניה', גונץ, 2020פט נט קנבס 

460צרפת, שמפיין, וילמאר ,NVוילמאר גרנד רזרב 
510צרפת, שמפיין, ימונה'פייר ז, ה גרנד קרו'אוג

710צרפת, שמפיין, רונארט, ברוט רוזה
בקבוקכוסאדום

46195איטליה, טוסקנה, סן כריסטופורו, 2018ובזה 'אמארנטו סנגבקבוקכוסכתום
51210ספרד, ראול פרז, 2018ק 'אולטריה סאן ז48190סלובניה, קובל ,2020סיוי פינו 

52235צרפת, ורה'ז, דומיין רולה ,2016ארבואה פינו נואר 63254ישראל, יעקב אוריה, 2019אסופת התבלין 
65295ישראל, עידו לוינסון, 2018דה פאפא ' גראז195סלובניה, 1L, 2020החברה לחטיפת ענבים 

184ישראל, בר מאור ,2019לילית 268ישראל, יעקב אוריה, 2018רוסאן 
198איטליה, פיימונטה, לה ראיה ,2019ברברה 285צרפת, קוט דה רוסיון', דומיין לפאז, 2019ה 'טארונז

205ישראל, רקנאטי, 2018ביתוני 

210צרפת, עמק הלואר, בורגוי, יאניק אמירו ,2018 50קוט בקבוקכוסלבן
215צרפת, עמק הלואר, פיליפ טסייה, 2019שברני 46185איטליה, פיימונטה, לה ראיה, 2019גאבי 

216האיים הקנריים, אנביאנטה, 2019אלבהרה 47188יוון, כרתים, ליאראקיס, 2019אסרטיקו 
232צרפת, ולה'בוז, גרגואר הופנו, 2019פלורי 54225ישראל, צרעה, 2020הרי יהודה לבן 

245צרפת, עמק הרון, וינסנט פאריס, 2019' הרמיטאז' קרוז58228ישראל, מרגלית, 2019ריזלינג 
250מרוקו, זנאטה, טאלב- דומיין גראיו  ,2018סירוקו 59250ישראל, בת שלמה, 2018שרדונה 

265ישראל, סוסון ים ,2019' קונואז66284ישראל, יעקב אוריה, 2018הצייד השקט 
265ישראל, נווה ירק ,2018הגר קריניאן 172ישראל, בר מאור, 2018הנדיב הלבן 

271ישראל, יעקב אוריה, 2018עין הסערה 185ישראל, ננה, 2019שנין בלאן 
276האיים הקנריים, בורחה פרז, 2018ארטיפישה 198גרמניה, מוזל, 2019הארט טו הארט 

298איטליה, פיימונטה, קאשינה דלה רוזה, 2018לנגה נביולו 195איטליה, רוסה'פרצ, 2020סילרי פינו נרו 
335ישראל, צרעה, 2018שורש 200ספרד, ראול פרז ,2018אולטריה גודיו 

385ישראל, נווה ירק, 2018סירה פקיעין 210איטליה, סואבה, פרא, 2020אוטו 
385צרפת, בורגון, אן קלוד באשלה'ז, 2018שאסן מונרשה 215אוסטריה, וואכאו, ניקולאיוף ,2018ריזלינג 
398צרפת, עמק הרון, וינסנט פאריס ,2019 30קורנאס 215ישראל, נווה ירק ,2019בלאנק 

410ישראל, עידו לוינסון ,2018אשכולות שלמים 230ישראל, פלדשטיין, 2018רוסאן 
530איטליה, פיימונטה, אליו קוניו, 2016ברולו קאשינה נובה 235ישראל, עמית טולדו, 2020טולדו לבן 

585איטליה, טוסקנה, פיומבאיה ,2015ינו 'ברונלו די מונטלצ240צרפת, עמק הלואר, שאטו דו הורוף סומור, 2020יל 'ארג
600בורגון צרפת, פייר דורושה, 2018ברה סמברטה 'ז245ילה'צ, אונדורגה, 2012ריזלינג 

630ישראל, רמת הגולן, ירדן, 2017כרם בראון 270צרפת, פייר ריקארט, 2017ורה סאבנייה 'קוט דה ז
672ישראל, מרגלית ,2013קברנה פרנק 275צרפת, בורגון, ירארדין'פייר ז, 2018בורגון בלאן 

720ישראל, מרגלית, 2014אניגמה 285ישראל, רקנאטי ,2017ספיישל רזרב לבן 
,וליאן'דומיין ג, 2016פרמייה קרו ' ורג'קוט דה נואי סנט ג380צרפת, עמק הלואר, דומיין ושרון ,2019סנסר 

צרפת,  בורגון400ישראל, צרעה, 2020שורש לבן 
795איטליה, פרא, 2015לה 'אמארונה דלה ואלפוליצ525

526ישראל, קלו דה גת ,2017שרדונה סיקרא 
620צרפת, בורגון, דומיין טסייה, 2018מרסו 

בקבוקכוסיין קינוח795צרפת, בורגון, אן שרטרון'ז ,2018סנט אובה פרמייה קרו 
56265צרפת, בורדו, שאטו רומר דה היו ,2001סוטרן 820צרפת, עמק הרון, ירו'דומיין ז, 2019שאטונף דו פאפ 

60280ישראל, בת שלמה ,2020אייס ויין , 2018" לה קרייה"פוליני מונרשה פרמייה קרו 
64295ישראל, יעקב אוריה ,2020ויונייה בציר מאוחר צרפת, בורגון, אן שרטרון'ז

745

צרפת, בורגון, פטריק פיוז, 2019" לה שס"שאבלי פרמייה קרו 
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