
יינות CANTINA GIULIANO טוסקנה, איטליה

רזרבה

על היין: גוף בינוני, טעמים של פרי בשל. 
60% ענבי סנג‘ובזה ו-40% קברנה סוביניון.

 טרואר – גבעות חשופות דרום-מערב טוסקנה,
אדמה חרסתית/גיר.

ייושן בחביות אלון צרפתי במשך 14 חודשים.
פוטנציאל התיישנות 3-7 שנים. בשיאו 3-5 שנים.

מאכלים: בשר וירקות בגריל, תבשילים.

Costa Toscana i.g.t Resrve - La Gioia

About the wine: Medium bodied, nose of ripe 
dark fruit, long and balanced finish.
60% Sangiovese, 40% Cabernet Sauvignon.
Aged 14 months in French oak.
Best paired with grilled meat and
vegetables, stews.

Costa Toscana i.g.t - La Gioia

קיאנטי

 על היין: מעודן ואלגנטי. רמזים של פירות יער,
גוף עשיר וחלק. מאוזן. סיומת ארוכה. 

70% סנג‘ובזה, 15% סליג‘ולו, 15% קניולו.
פוטנציאל התיישנות 3-7 שנים. בשיאו 3-5 שנים.

מאכלים: בשר, פיצה, פסטה, מרקים.

ורמנטינו – יין לבן יבש

על היין: יין קל ורענן בגון זהוב, מינרליות עם חמיצות 
מרעננת, סיומת נעימה.

טעמי פרי של אפרסק, מלון. ניחוח של פרי בשל.
100% ענבי ורמנטינו מאיזור החוף של טוסקנה.

מוגש בטמפ' 12°-10°.

מאכלים: דגים, אוכל אסייתי, אנטיפסטי.

ורנצ'ה

על היין: היין הלבן המפורסם של טוסקנה, המיוצר 
מענבי ורנצ'ה מהעיירה סן ג'ימיניאנו.

 
היין תסס בחביות )2 חביות 600 ליטר גדולות, ובחבית 

אחת קלויה של 300 ליטר( למשך 10 חודשים.

צבע צהוב קש חיוור שהולך ומזהיב עם ההתיישנות, 
ארומה חזקה של אגס והדרים, פה עגול, עשיר, הדרים 

עם חמיצות פריכה וסיומת מעט מרירה.

Chianti d.o.c.g Primize

Costa Toscana i.g.t

Chianti d.o.c.g Primize

About the wine: Medium balanced Body
with polished tannins.
A ruby red color with aromatic and fresh nose 
with notes of cherries, raspberries and spices.
70% Sangiovese, 15% Ciliegolo, 15% Canaiolo.
Best paired with tomato based dishes, pizza, 
stews or lightly chilled with appetizers.

Vermentino White wine - Costa Toscana i.g.t

About the wine: The wine is light and very 
drinkable, with lasting acidity and pleasant finish.
Beautiful golden straw color with a bold aromatic 
nose. pleasant floral bouquet and ripe fruit. 
Flavors of white peach, pineapple, and guava.
100% Vermentino grapes from the Tuscan coast.

Served between 10-12
Best paired with Antipasti, fish, and Asian dishes.

Vernaccia

About the wine: A famous white Tuscan wine, 
made from the Vernaccia grape, produced in and 
around the hill town of San Gimignano.

Fermented in barrels (2 big 600L barrels, one 300L 
toasted) and aged 10 months.

Pale straw yellow color which goes to golden with 
the aging; fine, penetrating and characteristic 
aroma; dry, harmonious, with a characteristic 
bitter aftertaste.
The wine is characteristically dry bright, citrusy, 
with crisp acidity and a slightly bitter finish.

רוזה

על היין: יין פירותי בעל אופי ארומטי ורענן. 
טרואר - הענבים מחלקות הממוקמות בטרואר ייחודי,

היכן שגבעות מחוז קיאנטי פוגשות את קו החוף
של טוסקנה.
מוגש צונן.

100% סנג'ובזה.

Costa Toscana i.g.t Rosé Costa Toscana i.g.t - Dry Rosé

About the wine: Fresh and aromatic 
character. Fruity nose.
This dry Rosé wine takes root where the hills 
of Chainti meet the enchanting Tuscan littoral.
A great rosé to enjoy on its own or with a wide 
range of appetizers, fish, poultry dishes,
Asian cuisine and vegetarian fare.
Serve Chilled. 100% Sangiovese.

יקב קנטינה ג'וליאנו

בכפר קטן בלב טוסקנה, החזירו לחיים אלי ולארה גוטייר יקב משפחתי, מתוך תשוקה למסורות המקומיות העשירות 
של טוסקנה ביין ובגסטרונומיה, ומייצרים יינות מסורתיים איטלקיים מזנים מקומיים תוך הקפדה על איכות וכשרות.

יקב זה הוא אחד הבודדים באיטליה המאפשר לחובבי היין גישה ליין איכותי, וכשר במשך כל השנה.

Cantina Giuliano Winery
In a small  village in the heart of Tuscany, Eli and Lara Gauthier brought back a family winery, 

passionate about Tuscany's rich local traditions of wine and gastronomy, producing Italian 
traditional wines from local varieties while maintaining quality and kosher.

This winery is one of the few in Italy that allows wine enthusiasts access to quality and kosher 
wine all year long.

- Shmuel Gottliebשמואל גוטליב - 052.4741441

Kosher Wine from Italy

קברנה סוביניון – א מאנו, יין אדום יבש 

על היין: יין עשיר עם גוף מלא, מאוזן עם חמיצות 
בינונית. סיומת ארוכה.

טעמים פירותיים עשירים, ארומה של פרי שחור.
100% ענבי קברנה סוביניון מדרום טוסקנה.

מרלו – אין קמפניה, יין אדום יבש

על היין: יין אדמדם בעל גוף קל.
ארומה פירותית עם רמזים של תות וורד מיובש.

100% ענבי מרלו מכרם ותיק.
יין קל ואלגנטי לשתיה יומיומית.

Cabarnet Sauvignon - A Mano

About the wine: This wine made from grapes 
from south Tuscany.
Medium to full bodied, well-made and balanced, 
rich, fruit-forward, and solid structure.
Flavors of ripe black fruit, fleshy purple plum, 
licorice, some green notes.
Nice acidity in the back with minerality that 
balances out the alcohol very well.

Merlot - In Campagna

About the wine: Light ruby red Color
Aromatic and Juicy nose with notes of 
Strawberries and dried Roses.
Body is lush and balanced with a juicy finish.
100% Merlot grapes from 15 year old vineyards.
Light and elegant wine for daily drink.

)כשר למהדרין, לא מבושל(
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יינות Valle Reale מונטפולצי'אנו ד'אברוצו, איטליה

בוטטו - מונטפולצ'יאנו ד'אברוצו 

על היין: יין בצבע אדום מרוכז. גוף מלא.
טאנינים עדינים, טעמי פרי שחור ותבלינים,

רמזים מינרליים.

יין זה עשוי מ-100% ענבי מונטפולצ'יאנו הגדלים 
בכרמים בגובה 1100 מטר מעל פני הים, בלב אחד 

הפארקים הלאומיים היפים באיטליה, באדמה עשירה 
בגיר, חימר וחלוקי נחל.

טרואר ייחודי זה מתבטא ביין עשיר אך אלגנטי.
ייושן בחביות עץ אלון למשך 12 חודשים, ועוד 6 

חודשים בבקבוק.

מאכלים: פסטה, בשר או עוף צלוי, צלעות כבש.

Bottetto - Montepulciano d'Abruzzo 
D.O.C

About the wine: Ruby-red in color, 
this wine is surprisingly concentrated. 
With silky tannins and layers of dark berry 
fruit and spices, this is a rich and aromatic 
Montepulciano d’Abruzzo.
Full-bodied and firm, yet supple.
at 1,100+ feet above sea level, Valle Reale’s 
vineyards are nestled into one of Italy’s 
most beautiful national parks. This rich 
wine is made from 100% Montepulciano 
montepulciano grapes grown in the oldest 
estate vineyards on soils rich in chalk, 
clay and pebbles. Cool summer nights, 
windswept days, and thin, stony soils 
characterize the section of vineyard from 
which the fruit for this wine is sourced.  
Harvested by hand in November, the grapes 
are gently pressed and macerated with 
the skins for ten days to ensure ideal color 
concentration and structure.
Aged 12 months in oak barrels, and 6 
months in bottle.
Food Pairing: It is ready to be enjoyed with 
hearty pasta dishes, roasted poultry or lamb, 
and slow cooked ribs.

Find us on facebook GeshemSpirits@gmail.com

)כשר למהדרין, לא מבושל(

Valle Reale יקב

הוקם בשנת 2000 ע"י משפחת פיצולו במטרה לייצר יינות מהשורה הראשונה המבוססים על זן המונפולצ'יאנו, 
המדגישים את תכונות הזן: חיוניות, צבע, אלגנטיות, איזון ועומק. 

הכרמים ממוקמים בלב מחוז אברוצו בשטח פארק לאומי בטופוגרפיה המיוחדת לאיזור זה. הקרבה לרכס הרי גראן 
סאסו, וגובה האחוזה עצמה, יוצרות תנודות טמפרטורה רחבות בין יום ללילה ותנאי אקלים כמו בריזה קרירה קבועה, 

היוצרים תנאי גידול והבשלה מושלמים.

Valle Reale
 founded in 2000 by Pizzolo Family with the goal of producing world-class wines based 

primarily with the Montepulciano varietal, highlight the grape’s intrinsic qualities: strength, 
exuberance, vitality, color, elegance, balance and depth.

Located in the green heart of Abruzzo, with unique topography and climate. The proximity to 
the Gran Sasso mountain range, and the altitude of the estate itself, create wide fluctuations 
in temperature between day and night, and constant cool breezes, which are characterized by 

the trademarks of fully mature fruit: fresh, elegant perfume and aromatic complexity.

D.O.C

- Shmuel Gottliebשמואל גוטליב - 052.4741441

Kosher Wine from Italy



יינות Claudio Quarta קמפניה, איטליה

DOP אליאניקו - אירפיניה
אם נביולו הוא המלך של צפון איטליה, אליאניקו הוא

המלך של יינות דרום איטליה.

על היין: יין מ100% ענבי אליאניקו, מכרמים באיזור 
אירפיניה בקמפניה, הנהנים מסתיו קר ומפתחים ניחוח 

המייחד את הענב הזה בנוף היין האיטלקי.
תסיסה במיכלי נירוסטה למשך 12 חודשים, ומעבר

קצר בחבית.

היין בצבע סגול כהה, באף – רמזים לפירות אדומים, 
תבלינים ופלפל לבן. בפה – דובדבן, פרי אדום, רמזים 

לקינמון, טבק. חמיצות גבוהה יחסית. סיומת ארוכה.

ביטוי של יין הנאמן למחוזות דרום איטליה, עשיר, טאני, 
מתובל, ורב שכבתי. 

מוכן לשתיה אך יתיישן היטב בבקבוק.

DOCG גרקו די טופו

על היין: יין זה מופק מ100% ענבי גרקו הגדלים באיזור 
הכפר טופו, איזור המהווה טרואר מושלם.

השם טופו נגזר מ"טוף" הסלע הוולקני הרך - מאפרו של 
הר הגעש וזוב המרכיב את הקרקע של האזור, המקנה 

מינרליות מיוחדת. בשילוב הכרמים הנטועים בצלעי ההרים 
ומשיגים גובה מספיק לחומציות היין, והאקלים הים תיכוני 

ועונת גידול ארוכה וחמה של דרום איטליה, הנותנים גם
הם תנאי גידול מיוחדים.

היין תסס במיכלי נירוסטה במשך 6 חודשים, ולאחר מכן 
בבקבוק למשך 12 חודשים.

צבע צהוב קש מבריק. ארומה מעודנת. גוף בינוני, 
חומציות, סיומת מינרלית מודגשת. טעמי אשכולית לבנה 

ולימון. עושר ארמוטי עם מבנה מעודן.

יכולת התיישנות: יינות גרקו די טופו ידועים
בפוטנציאל התיישנות.

מאכלים: מנות דגים, גבינות מיושנות ומנות
ראשונות לבנות.

Irpinia Aglianico DOP
If Nebbiolo is king of Northern Italy, then 
Aglianico is king of the South.

About the wine: This wine from 100% 
Aglianico grapes, from Irpinia region - Campania, 
who benefit from the cold autumn and develop 
a fragrance that make this grape unique in the 
Italian wine landscape.
Aging is in steel for 12 months and a short 
passage in barriques.

Dark impenetrable ruby color. In the nose
hints of red berries spices, white pepper.
in the palate, cherry, plums, with hints of 
cinnamon, sweet oak and 
tobacco leaf. high acidity.

This bold wine is true to the origins of southem 
Italy and has a great rich, multi-layered, savory, 
and tannic finish. 
drinkable on release and will evolve with
bottle aging.

Greco di Tufo DOCG

About the wine: Made from 100% Greco 
grapes Grown in the Tufo village area, an area 
that is a perfect terroir. The name Tufo comes 
from "tuff" of the soft volcanic rock - from the 
ash of the volcano Vesuvius, this soil imparts 
a special minerality. Combining the vineyards 
planted on the slopes of the mountains and 
achieving sufficient altitude for the acidity of the 
wine, and the Mediterranean climate of long 
and warm growing season of southern Italy, 
which also provide special growing conditions
Vinification in steel, sur lie refinement for 6 
months, further refinement in the bottle for 
12 months Straw yellow color. Refined aroma. 
Medium body, medium acidity, pronounced 
mineral finish. White grapefruit and lemon 
flavors. Aromatic richness with a refined structure.

Aging capacity: Greco di Tufo wines are known 
for their aging potential.

Best paired: fish dishes, cheeses of various 
ages and white first courses.

Claudio Quarta יקב

ההיסטוריה של עשיית היין של קלאודיו קווארטה ובתו אלסנדרה, מתחילה בשנת 2005,
אז הוא עזב את עבודתו כביולוג וחוקר, וחזר לאהבתו הישנה – עשיית יין.

הקבוצה מאגדת כיום 3 יקבים קטנים בפוליה וקמפניה, ושואפת לספר את הסיפור התוסס של נוף היין של דרום 
איטליה - כל זאת תוך הדגשת המסורת, פרופילי הטעם המובהקים ויופיים של יינות האזור.

The history of winemaking by Claudio Quarta and his daughter Alessandra, begins on 2005, 
after he abandoned his career as a researcher and biologist,

and returned to his old love - wine making.
The group garnered 3 small wineries in Campania and Puglia, and aims to tell the vibrant, 
exciting story of southern Italy’s wine landscape, all the while highlighting the tradition, 

the distinct flavor profiles, and the beauty of the region’s wines.

)כשר, לא מבושל(

- Shmuel Gottliebשמואל גוטליב - 052.4741441

Kosher Wine from Italy

Claudio Quarta Vignaiolo Wineries

Find us on facebookVisit us on instagram GeshemSpirits@gmail.com geshemspirits.com



יינות Pescaja פיימונטה, איטליה

DOCG נביולו טרה אלפיירי

על היין: נביולו - המלך של זני פיימונטה - הודות 
למאפיינים הגנטיים הנעלים שלו - מורכבות ארומטית, 

טאנין וכח, ויכולת יישון בלתי רגילה. 

צבע אדום עדין, ארומה עדינה של פרי אדום רענן, בפה 
דובדבנים בשלים, חומציות עדינה וטאנינים קלים. 

נעים מאוד ורך לשתייה.

DOCG ארנייז טרה אלפיירי

על היין: הזן נחשב מפונק וקשה לגידול וזקוק לתנאי 
האקלים הנובעים מהטרואר הייחודי של פיימונטה, כמו 
לדוגמא ערפילי הבוקר היורדים מהרי האלפים, בדומה 

לנביולו.
,Alba-ו Asti נמצא בין עיירות Terri Alfieri איזור
 ובכך חופף את איזורי הרוארו ואיזור גידול הנביולו

ד'אלבה.

אף ארומטי מאד, ניחוחות פרחוניים עדינים, ופריחת 
הדרים, פטרולי. בפה אגסים, רמזים ירוקים, מינרליות 

וחומציות גבוהה, סיומת פירותית-טרופית עם
מרירות-מינרליות.

יין מרענן מאד.

Nebbiolo Terre Alfieri DOCG

About the wine: Nebbiolo - the king of 
Piedmont varieties - thanks to its superior 
genetic characteristics - aromatic complexity, 
tannin and power, and extraordinary
aging ability.

In the glass, it shows a very
nice ruby red color. 
Fresh and fruity on the nose with delicate 
aromas of red fruit.  

On the palate, ripe cherries, fine acidity and light 
tannins.
Very pleasant and soft to drink

Arneis Terre Alfieri DOCG

About the wine: Arneis has a reputation as 
a rather troublesome variety, so the Nebiollo 
grape, it needs climatic conditions stemming 
from the unique Piedmont terroir, such as the 
morning mists descending from the Alps.
Terri Alfieri area is located between the towns 
of Asti and Alba, thus overlapping the Roero and 
Nebiollo d’Alba areas.

Very aromatic nose, delicate floral and citrus 
blossom, patrol. In the mouth pears, green 
hints, minerality and high acidity, fruity-tropical 
finish with bitterness-minerality.
A very refreshing wine.

יקב פסקאייה

בפיימונטה, מחוז היין הצפוני האציל של איטליה, מנהל בפ פסקאייה את היצירה הייננית שלו על פי מילות המפתח
של תשוקה ואומנות.

הסלוגן שלו Sole - Cuore - Anima, שמש לב ונשמה, המבטא את עמוד השדרה של הערכים המרכיבים את 
 התוכנית העסקית של היינן הפיוטי ומשולבים עם רמה גבוהה של טכנולוגיה במרתף היקב,

מייצרים מגוון יינות טריטוריאליים, אמיתיים, מדויקים, וללא דופי.

In Piedmont, Italy’s noble northern wine region, Beppe Pescaja manages his oenological 
creature by passion and craftsmanship.

Sole - Cuore - Anima, Sun, heart and soul, the backbone of values that make up the poetic 
business plan, are combined excellently with a high level of technology in the cellar, which 

produces a range of territorial and genuine wines also precise and impeccable

)כשר, לא מבושל(

- Shmuel Gottliebשמואל גוטליב - 052.4741441

Kosher Wine from Italy

Pescaja Winery

Find us on facebookVisit us on instagram GeshemSpirits@gmail.com geshemspirits.com



יינות Tassi טוסקנה, איטליה

DOCG ברונלו די מונטלצ'ינו

על היין: יין זה מופק מ100% סנג'ובזה מכרם ותיק, 
התיישן 36 חודשים בחביות פודרה ושנתיים בבקבוק.
צבע אדום בוהק, ארומטיות מתפרצת של שזיף אדום,

פטל, קסיס, טבק.
טאנין גבוה, גוף מלא ועגול, שכבות של עושר טעמים 

יוצרים יין הרמוני עוצמתי.

זהו אחד מיינות הדגל של איטליה, ואחד מהיינות הכשרים 
הגדולים שיוצרו.

.97JS 96RP הגרסה הכשרה זכתה לציון

Brunello di Montalcino DOCG

About the wine: Made from 100% Sangiovese, 
old-vineyard. 
Aged 36 months in Fodera barrels and two years 
in bottle.
The wine is bright red with a fragrant and 
aromatic bouquet of red plums, raspberries, 
myrtle, cassis and Tobbaco.

High tannin, full and round body, layers of rich 
flavors create a powerful both harmonious wine.

It is one of the flagship wines of Italy, and one of 
the great Kosher wines ever produced.
This Kosher version earned 97JS 96RP score.

Tassi יקב

משפחת פרנצ'י, פועלת במונטלצ'ינו מלפני דורות רבים, החלה את עסקיה בהכנת דבש על ידי הפטריארך של 
המשפחה גואידו פרנצ'י. מונטלצ'ינו ממוקמת דרומית לקיאנטי, והאקלים בה יבש וחם יותר, יינות האיזור – ברונלו, 
מיוצרים מקלון מקומי של ענבי סנג'ובזה בלבד. הטריטוריה המפוארת של גבעות מונטלצ'ינו עשירה בהיסטוריה, 

תרבות ומסורת, והענבים הייחודיים נולדים עם טעם מיוחד, ומשקפים את העושר המקומי.
יקב פרנקה פרנצ'י, המנוהל מאז 2004 על ידי בנו פאביו טאסי, נאמן לאיזורויות של מונטלצ'ינו, והיין שלהם מבטא 

בבירור את הקשר שלהם לאדמה באלגנטיות וייחודיות.

The Franci family, raised in Montalcino for many generations, started its business making 
honey by the patriarch of the family Guido Franci. 

Montalcino is located south of Chianti, and the climate is drier and warmer, the wines of 
the area - Brunello, are made from a local clone of Sangiovese grapes only.

The magnificent territory of the Montalcino hills rich in history, culture and tradition, 
unique grapes are born, with a magical flavor, image and mirror of the enchantment of 

timeless places.
Franci Franca winery, run from 2004 by his son Fabio Tassi, is strongly bonded with 

Montalcino’s territory since its origin.
 Its wine clearly expresses its tie to the land with elegance and uniqueness.

)כשר, לא מבושל(

- Shmuel Gottliebשמואל גוטליב - 052.4741441
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Tassi Winery

רוסו די מונטלצ'ינו - אקווה בונה 

על היין: יין זה מופק מ-100% סנג'ובזה והתיישן
16 חודשים בחביות פודרה.

באף פירות אדומים, וריחות מעושנים.

ליין גוף בינוני-מלא, בפה, פרי שחור בשל אך מאוזן, 
מינרליות, אדמתיות, תבלון, חומציות בינונית-גבוהה.

גוף מלא עם מבנה עוצמתי וטאנינים מאוזנים.

Rosso di Montalcino - Aqua Bona IGT

About the wine: This wine is produced from 
100% Sangiovese and aged for 16 months in 
Fofera barrels.

The wine is bright red with an aromatic bouquet 
of red fruit, and smoked flavours. 

Medium-full body, with a ripe but balanced 
red and black berry character, with notes of 
minerality ,earth and spices. Medium-high 
acidity. Full bodied with powerful structure and 
balanced tannins.

IGT
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יינות Famiglia Cotarella - Falesco אומבריה, איטליה

מונטיאנו 2014 – מרלו

על היין: יין הדגל של פלסקו, שזכה לשבחים כאחד 
האדומים האיטלקיים הגדולים והחדשניים ביותר

).wine spectator-ציון 90 מה(
היין הופק מ100% ענבי מרלו, מכרם ותיק בעל תפוקה 

נמוכה, באדמה וולקנית עשירה במינרלים, תוך
גידול קפדני.

צבע אדום עמוק - שוליים סגלגלים, גוף מלא ומרוכז, 
ריחות של וניל, פרי אדום, תבלינים.

טעמים של פטל שחור, שזיף סגול, מינרליות. 
חומציות בינונית. סיומת ארוכה. יין מאוזן ואלגנטי.

מרסיליאנו 2014 – בלנד קברנה סוביניון,
קברנה פרנק

על היין: יין זה הוא אחד מהביטויים הגדולים של 
הפרשנות האיטלקית לקברנה.

צבע סגול כהה. ריחות של קסיס, עשב, טבק.
גוף מלא.

טעם עשיר ומרוכז של פירות שחורים בשלים, דובדבן, 
אלון, ליקריץ, רמז של תבלון.

חמיצות בינונית, טאנינים מורגשים ועם זאת אלגנטיים 
בפה. סיומת ארוכה.

חומציות בינונית. סיומת ארוכה. יין מאוזן ואלגנטי.

Montiano 2014 - Merlot IGT

About the wine: Falesco's flagship wine, 
acclaimed since its inception as one of the largest 
and most innovative Italian reds. (90 points -  
Wine Spectator)
From 100% Merlot grapes comes from an old, 
low-productivity vineyard with volcanic, mineral-
rich soil, where the selection was the
most rigorous.
deep ruby-red color with purple undertones.
Full bodied and deeply extracted.
On the nose, intense scents of ripe black and 
raspberries, hints of vanilla, smoke and
sweet spices.
on the palate, ripe blackberries juicy purple 
plums and minerals, hints of thyme, medium 
acidity and firm, searing ripe tannins , an elegant 
and lingering finish.

Marciliano 2014 - Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc IGT

About the wine: one of the greatest expressions 
of central Italian Cabernet.
Deep opaque purple in color, classic aromas of 
cassis, herbs, tobacco.
Full – bodied. On the rich and extracted palate 
notes of ripe dark berries, sweet black cherries, 
sweet oak, licorice, and spicy hints.
medium acidity, with ripe but elegant tannins 
coating the mouth. Long finish.

יקב פמיליה קוטרלה – פלסקו

בשנת 1979 הקימו ריקרדו ורנזו קוטרלה את יקב פלסקו. מתוך חזון לשלב בין הייחודיות של הזנים המקומיים 
המסורתיים לבין הגיוון של זנים בינלאומיים. התוצאה היתה פורטפוליו של יינות המזוהים עם המומחיות שלהם 

בטכניקות גידול, וייננות ייחודית המשלבת חשיבה מודרנית בעולם יין מסורתי.

Famiglia Cotarella – Falesco Winery
 In 1979 Riccardo and Renzo Cotarella, founded Falesco. With philosophy focused on 

balancing the uniqueness and tradition of native varietals with the versatility of
international grapes.

 This combination of modern think in a traditional wine world Made them called
“pioneer in the Italian wine industry”.

The result is a complete portfolio of wines that associated with their expertise from growing 
techniques, to technological innovations, to winemaking to marketing.

IGT

IGT

)כשר למהדרין, לא מבושל(

- Shmuel Gottliebשמואל גוטליב - 052.4741441
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פרנטנו 2018 

על היין: בציר כשר חדש מאז 2004. היין מופק מ100% 
ענבי רושטו, זן מקומי עתיק מאיזור מונטפיסקונה 
בלאציו, אשר יקב קוטרלה טיפח ושמר מהיעלמותו. 

ענב זה, בעל יבול נמוך, מאפשר יינות בעלי גוף בינוני 
עם ריכוז טעמים. 

היין עבר תסיסה שניה למשך 4 חודשים בחבית.
התוצאה היא יין עוצמתי ובלתי נשכח.

צבע זהוב, באף – פירות טרופיים, וניל, עשבי תיבול, 
דבש. בפה – גוף בינוני-מלא, חומציות טובה, טעמים

 של תפוח בשל, אגוז קלוי, וניל, ליים. 

פוטנציאל התיישנות: 5-7 שנים.

Ferentano 2018

About the wine: This wine is made from 100% 
Roscetto, an ancient variety indigenous
to the Montefiascone region of Lazio, which 
Riccardo Cotarella has saved from extinction.
 This grape with small bunches, and have a low 
yield, naturally high in flavor, can offer a full 
bodied wine with great extracts.
The resulting wine is unforgettably substantial 
and elegant.

Medium gold in color, aromas of tropical
fruits, beeswax, fresh herbs and vanilla. On the 
palate, medium-full bodied with good acidity
There are ripe apples, buttery toast, lime peel, 
toasted nut flavors with some vanilla.

Aging potential: 5-7 years.



יינות Domaine Roses Camille בורדו, צרפת

דומיין רוז קמיל – פומרול

על היין: 100% מרלו מהחלקה הטובה ביותר של היקב, 
התיישן 30 חודשים בחבית.

יין כהה, גדול, אף עם פרי שחור ופרחוני.
בפה, שזיף, פרי שחור, טבק, אדמתיות, רצפת יער,

מרירות עדינה.

Domaine Roses Camille - Pomerol

About the wine: This 100% Merlot wine is 
sourced from the winery’s highest quality plot
on their three-hectare plot and aged for 30 
months in French oak. This is a big, dark wine.
Black fruits and floral nose.
In the palate black fruit, delightfully expressive 
and earthy minerals, cedar wood, fresh-cured 
tobacco leaf, wet forest floor,
and some bitterness.

Domaine Roses Camille יקב

דומיין רוז קמיל הוא יקב אסטייט ותיק השוכן בין כרמים יוקרתיים בלב אזור פומרול היוקרתי בבורדו.
היינן כריסטוף בארדו, לשעבר יינן באחוזה מרכזית בפומרול, מחויב לחקלאות ביו-דינמית, לייצור יין בהתערבות 

מינימליסטית בלי להתפשר על האיכות, ובכך רותם את הביטוי הטבעי של הכרם ביין.
כרם האסטייט בשטח קטן של דונמים בודדים, גובל באחוזות המפורסמות קלו ל'אגליז, שאטו רוז'ט, לה ויולט,

ולה קרואה דה גיי. הגפנים בגיל ממוצע של 60 שנה.
היקב עלה לראשונה על הרדאר, כשמבקר היין דניאל רוגוב בשנת 2010 נתן ליין מהיקב ציון 95.

Domaine Roses Camille is an old vines estate in the heart of the prestigious Pomerol
region of Bordeaux. 

Nestled amongst prestigious vineyards, the winery harnesses the natural expression
of the vineyard with minimal intervention. 

Winemaker Christophe Bardeau, formerly associate winemaker at a major Pomerol estate, 
is committed to biodynamic farming, natural/minimalist winemaking,

and never compromising on quality.
The vineyard it self is a few hectares in size and straddles the appellations of Pomerol and 

Lalande-de-Pomerol. It borders the famous estates of Clos l’Eglise, Chateau Rouget, La 
Violette, and La Croix de Gay. The average age of the vines is 60 years.

The winery was “discovered” by Daniel Rogov in 2010,
his bestowing of a near-unheard of 95 score.

)כשר, לא מבושל(

- Shmuel Gottliebשמואל גוטליב - 052.4741441
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Domaine Roses Camille

אקו דה רוז קמיל – פומרול 

על היין: ביטוי עוצמתי למרלו מפומרול.
התיישן שנה בחביות וכשנה במיכלי נירוסטה.

באף הרבה פרי יער סגול, קסיס, ריח קלוי, לוונדר, טחב.
גוף בינוני-מלא. טאנין גבוה. בפה, חומציות גבוהה יחסית, 

מינרליות מודגשת, אניס, טעמים ירוקים, אדמתיות.

קלו לבו – ללנד דה פומרול
יין שמיועד להיות נגיש יותר לשתיה.

על היין: יין מ94% מרלו ו6% קברנה סוביניון.
טעמים ירוקים, פירות יער, סיומת אדמתית אלגנטית.

יין מאוזן בזכות החומציות הטובה של היין והדיוק 
האלגנטי בעשייה שלו.

שאטו מרקיזה דו בינה – סט. אמיליון
באמצעות מרלו מחלקות מרוחקות בבעלות היקב, היין 

מייצג מנעד שונה ומבטא את ההבדלים הדקים בין 
טרואר אחד למשנהו.

על היין: ריחות אורווה, עור, פטל שחור, תבלינים.
יין מורכב מאד, טעמים לא פירותיים, עישון,

אניס, מינרליות.

Echo de Roses Camille - Pomerol

About the wine: A powerful expression
of Pomerol Merlot.
Aged a year in 2-year old oak than another
year in stainless steel.
In the nose Lots of purple berries, cassis,
toasted aroma, lavender, pungent earth.
Medium-full body. High tannin. In the mouth, 
relatively high acidity, pronounced minerality, 
anise, green flavors, earthy.

Clos Lavaud - Lalande de Pomerol
The wine is meant to be a more affordable wine.

About the wine: Comprised of 94% Merlot
and 6% Cabernet Sauvignon.
Green flavors, berries, elegant earthy finish.

A balanced wine thanks to the good acidity of
the wine and the elegant precision in its making.

Château Marquisat de Binet, Cuvee Abel - 
Montagne St. Émilion
Utilizing Merlot from one of the winery’s "other" 
plots, the wine represents a different range and 
expresses the subtle differences between one 
terroir to another.

About the wine: aromas of horse stable, 
leather, blackberries, spices.
A very complex wine, not-fruity flavors, smoked, 
anise, minerality and green notes.
A balanced wine thanks to the good acidity of
the wine and the elegant precision in its making.

Find us on facebookVisit us on instagram GeshemSpirits@gmail.com geshemspirits.com



יינות Tischler & Halpern טוקאיי, הונגריה

טוקאיי           – 5 פוטוניוס 2015

על היין: יין קינוח בוטריטיס הונגרי ברמת מתיקות 5 
פוטוניוס. היין הופק מענבי פורמינט ו-הרסלוולו.

ביין מסוג אסזו ריקבון הבוטריטיס מייבש את הענב 
עד תום, ולאחר בציר סלקטיבי, מועכים ומשרים 

לתסיסה עם יין מבציר קודם. יחס הענבים המושרים, 
ורמת המתיקות הסופית, נמדד בפוטוניוס.

טעמי אננס בוסר, צוף, טעמים ירוקים ומרים, קצת 
תבלינים, מינרלים. היין אלגנטי, ולא כבד.

מרוכז, מתיקות גבוהה אבל לא מכבידה על היין בזכות 
חומציות מצויינת שנותנת מורכבות ורעננות.

פוטנציאל התיישנות: 20 שנה.

Tokaji Aszú - 5 Puttonyos 2015

About the wine: Hungarian Botrytis dessert 
wine with sweetness level of 5 Puttonyos. The 
wine was produced from Furmint and hárslevel 
grapes. In Aszú wine style, the botrytis rot dries 
the grape completely, and after a selective 
harvest, is crushed and soaked for fermentation 
with wine from a previous vintage. The ratio 
of the soaked grapes, and the final level of 
sweetness, is measured in Puttonyos.

Unripe pineapple flavors, honey, green and 
bitter flavors, some spices, minerals. The wine is 
elegant and complex.

Concentrated, high sweetness but thanks to the 
excellent acidity it has complexity and freshness.

Aging potential: 20 years.

טישלר & הלפרן

טישלר & הלפרן מייצרים יינות כשרים יוצאי דופן באזור היין טוקאיי - הונגריה מאז 1920, מענבים שגדלו בכרמי 
אחוזת Disznókó המפורסמת, והופקו על ידי הייננים בדיזנוקו.

)1732(, מפורסם כאחד החלוצים ברנסנס של היינות ההיסטוריים  1st Class Growth בסיווג Disznók יקב
הגדולים של טוקאיי.

Tischler & Halpern
Tischler & Halpren makes exceptional Kosher wines in Tokaji region - Hungary since 1920,  

from grapes grown at the famous Disznókó Estate, and produced by the
winemakers at Disznókó.

Disznók winery classified First Growth since 1732, has been one of the pioneers in the 
renaissance of the great historic wines of Tokaji.

Aszú

)כשר למהדרין, לא מבושל(
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יינות Château La Tour Blanche סוטרן, בורדו, צרפת

Kosher Wine from Italy

סוטרן שאטו לה טור בלאנש, 2014

על היין: בלנד של 83% סמיון, 12% סוביניון בלאן
ו-5% מוסקדל.

בפה היין עשיר בעל גוף מלא ורענן, כמעט חומצי.
טעמי פרי טרופי, עם תווים של דבש, פירות צהובים 

והדרים, ומינרליות.
חיך יבש וטאניני, המספק קו עשיר, אך לא מתוק לגמרי.
ההרמוניה בין פירות, רעננות ומתיקות מאפשרים איזון 

עדין ואלגנטי.

יכולת התיישנות: בין 2020-2035

טמפרטורת הגשה: 12°-10°

Château La Tour Blanche 2014 Sauternes 
1er Cru 1855

About the wine: A blend of 83% Semillon,
12% Sauvignon Blanc and 5% Muscadelle.
In the mouth, rich, unctuous with a lot of 
vivacity, almost acidulous. 
Dense peppery tropical fruit, notes of yellow 
fruits and citrus, honeyed crackers and minerals. 
Then an almost dry and mouthcoating palate 
with tannins providing
backbone - rich, but not overtly sweet. 
The harmony found between fruits, freshness 
and sweetness let appreciate a subtle and 
elegant balance.

Recommended tasting period: 2020-2035

Serving temperature: 10° to 12°C

Château La Tour Blanche יקב

יינות הקינוח מאזור סוטרן הנמצא בחלק הדרומי של הגדה השמאלית בבורדו, המיוצרים מענבים הנגועים בפטריית 
ה"רקבון האציל", הם מיינות הקינוח המפורסמים בעולם.

הבציר מתגלגל וכולל מעבר בכרמים קרוב לעשר פעמים בין החודשים ספטמבר לנובמבר על מנת לבצור כל אשכול 
בעת המושלמת. הסיכונים והעלויות הגבוהות של הייצור הופכים את יינות סוטרן ליקרים מאוד לייצור.

יין סוטרן זה, מיקב שאטו לה טור בלאנש, מבציר 2014 שנחשב לאחד הטובים שהיו בבורדו, עם יכולת ההתיישנות 
ארוכת השנים, נחשב כסוטרן הכשר הטוב ביותר שיוצר.

The dessert wines from Sauternes region, located in the southern part of the Bordeaux Left 
Bank, made from grapes infected with the “noble rot” fungus, are the world’s

most famous dessert wines.

The harvest rolls and includes close to ten pickings between September and November 
in order to harvest each cluster at the perfect time. The high risks and costs of production 

make the Sauternes wines very expensive and rare.

This wine, from Chateau La Tour Blanche, a 2014 vintage considered one of the best 
vintages in Bordeaux, with its high ageing potential, is considered the best kosher 

Sauternes ever made.

)כשר למהדרין, לא מבושל(

- Shmuel Gottliebשמואל גוטליב - 052.4741441
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יינות Domaine Les Perrières ג'נבה, שוייץ

g2 גמרט ד'ג'נבה רזרבה

על היין: צבע סגול כהה.
ארומה חזקה של פרי יער שחור, וניל, פלפל שחור.

גוף בינוני עד מלא. חמיצות בינונית, וטאנין באיזון מושלם.
תווים  של פרי שחור, רצפת יער, פלפל וטימין.

סיומת עדינה.

מאכלים: בשר.

חלון שתיה: עכשיו - 2025. 

g2 - Gamaret de Genève Réserve 2015
AOC Geneve

About the wine: Deep purple in color. 
Intense yet soft aromas of blackcurrants, violet, 
vanilla, liquorice black pepper and coffee. 
medium to full-bodied. Medium acid, grainy 
tannin and body in perfect balance.
 on the palate, notes of dark fruits, graphite, a 
touch of wet earth, pepper and thyme. with a 
delicate polished finish.

food pairing: perfect with all meat of character.

Recommended tasting period:
Drink now - 2025.

Domaine Les Perrières g2
יין זה נעשה מזן הגמרט, זן שוייצרי ייחודי, שנוצר מהכלאה בין זן הגאמיי של יינות הבוז'ולה לבין הרייכנשטיין,

זן גרמני לבן, הוא חולק תכונות רבות עם קרובו הפינו נואר.
ייצור כשר מיוחד אשר נעשו ממנו 2268 בקבוקים בלבד, ביקב דומיין לה פרייה, אחד מהיקבים הגדולים בשוייץ 

המייצר קרוב למיליון בקבוקים בשנה.

This wine is made from the Gamaret grape variety. Gamaret is a swiss variety,
originally a hybrid of Beaujolais’s Gamay and Reichensteiner, a white German variety. 

Gamaret shares many traits with its distant relative Pinot Noir.

A very limited Kosher production of only 2268 bottles made at Domaine les Perrières, one 
of the largest wineries in Switzerland with nearly 1 million bottles per year.

)כשר למהדרין, לא מבושל(

- Shmuel Gottliebשמואל גוטליב - 052.4741441

Kosher Wine from Italy
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