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יקבי כרמל נוסדו בשנת 1882, ביוזמתו ובתמיכתו של הברון אדמונד דה רוטשילד, בעליו של יקב שאטו לאפיט, בבורדו.
יקבי כרמל הוא היקב האהוב והמוביל בישראל מאז ועד היום. 138 שנים מבלי לפספס אף בציר. 

יקבי כרמל מטפחים כרמים במיטב אזורי היין בישראל, עם 108 משפחות כורמים. דבר המאפשר בחירה קפדנית
של ענבים ממיטב הכרמים והחלקות. היינות מיוצרים בשלושה יקבים: היקב המרכזי בזכרון יעקב, יקב אלון תבור בגליל ויקב 

יתיר בתל ערד.
 

 היקב ההיסטורי הגדול של המדינה ממשיך להשתדרג ולעבור מהפך בעשורים האחרונים. כיום מייצר היקב יינות בסדרות שונות,
מיינות שולחניים בסיסיים ועד ליינות סופר פרימיום, המייצגים את אזורי היין הטובים בישראל וזוכים להצלחות מקומיות 

ובינלאומיות רבות. לפרסים ולתעודות הוקרה בתחרויות בארץ ובעולם כולו. 

היינות של יקבי כרמל נמצאים על שולחנות של כמעט כל בית בישראל במשך כל השנים ומחזקים את
הרגשת השמחה, החום המשפחתי, הפתיחות והאופטימיות.  
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EXCELLENCEBUZZ

BUZZ

EXCELLENCE מארז
 יין אדום יבש, שיראז-קברנה סוביניון

 יין לבן חצי יבש, אמרלד ריזלינג-שרדונה
 פותחן יין מקצועי

₪ 40

1

BUZZ מארז
 יין לבן מתוק מבעבע, מוסקטו

 יין אדום מתוק מבעבע, קריניאנו
 זוג כוסות שמפניה מהודרות

₪ 50
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PRIVATE COLLECTION

PRIVATE COLLECTION מארז

יין אדום יבש, קברנה סוביניון
יין אדום יבש, שיראז

זוג כוסות יין מהודרות

₪ 75

4

PRIVATE COLLECTION

PRIVATE COLLECTION

מארז PRIVATE COLLECTION משולב

יין לבן מתוק מבעבע, מוסקטו
שמן זית זיתא בפח, 500 מ"ל

דבש טהור ברטה, 250 מ"ל

₪ 60

3



PRIVATE COLLECTION

PRIVATE COLLECTION

PRIVATE COLLECTION מארז

יין אדום יבש, קברנה סוביניון
יין לבן יבש, שרדונה

זוג כוסות יין מהודרות

₪ 75
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מארז APPELLATION, הסדרה האזורית

יין אדום יבש, קברנה סוביניון
יין לבן חצי יבש, גוורצטרימנר

שמן זית זיתא מעודן בבקבוק, 500 מ"ל
דבש טהור ברטה, 250 מ"ל

₪ 125

APPELLATION
6

APPELLATION



לכולנו יש טעמים שונים, חלומות שונים ואהבות שונות. לכן, אנחנו מציעים לכם את האופציה של 
וליצור את המתנה שתתאים  יכולים לבחור ולערבב, להרכיב  זו, אתם  MIX & MATCH. בשיטה 
זוג,  של  מארזים  להרכיב  ניתן  אותה.  שמקבל  מי  של  לטעם  חשוב,  ויותר  האישי  לטעמכם  בדיוק 

שלישייה ורביעיית בקבוקים ממגוון הסדרות האהובות של יקבי כרמל.

מארז לשלושה 
בקבוקים

מארז לארבעה
בקבוקים

מארז לשני 
בקבוקים

מארז בודד

MIX & MATCH

MIX & MATCH

Excellence Buzz Selected Mojo

Private Collection Appellation Vats



MEDITERRANEAN
יין ייחודי המופק מזני ענבים בהתאמה מיטבית לאקלים הים-תיכוני. היין מייצג תפיסה ייננית המושפעת מן "העולם הישן".

תפיסה הרואה לנגד עיניה את סגנון הייצור המקובל באזורי היין של דרום צרפת )עמק הרון למשל( ולאו דווקא את אזור בורדו, כפי 
שנהוג בדרך כלל ביינות הישראליים. היין התבגר במשך תקופה כוללת של 15 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי.

נקודות
96

יין הדגל של יקבי כרמל, מופק במהדורה מוגבלת, ומבטא את המסורת הצרפתית של הברון רוטשילד. היין מופק משילוב של 
זני בורדו הקלאסיים מחלקות כרם מצטיינות, ומייצג תפיסה ייננית המושפעת מן ה"עולם הישן" עם דגש על אלגנטיות, איזון 

והרמוניה בין הפרי לטאנינים ולרמות החומצה. היין התבגר במשך תקופה כוללת של 16 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי, 
כמחצית מהן חדשות. 

LIMITED EDITION

LIMITED EDITION

מארז לימיטד אדישן
מארז בודד קיים

עם בקבוק לימיטד אדישן

₪ 168

מארז מדיטרניאן
מארז בודד קיים

עם בקבוק מדיטרניאן

₪ 110



יקב יתיר נוסד בשנת 2000, באזור תל ערד. יינות היקב יצאו לראשונה בשנת 2004. כרמי יקב יתיר נטועים על גבי מדרונות בלב יער 
יתיר, היער הנטוע הגדול ביותר בישראל, המתנשא לגובה של עד 900 מטר מעל פני הים וממוקם דקות נסיעה מהיקב. זני הענבים 

הנטועים נהנים מתנאים אידיאליים לגידול ענבי יין. 

נחל יתיר

מארז נחל יתיר 1
מארז המשלב בקבוק נחל יתיר, 2015

 ממסך )בלנד( אדום יבש, מזני סירה, מלבק וטנאט
 בתוספת זוג כוסות יין יוקרתיות

₪ 125

מארז נחל יתיר 2

מארז המשלב בקבוק נחל יתיר, 2016
ממסך )בלנד( אדום יבש, מזני סירה, מלבק וטנאט

בתוספת דיקאנטר 375 מ״ל מעוצב ויוקרתי

₪ 125



מארז בודד
VSOP עם דופוי

₪ 172

מארז פח בצבע אדום עם 
LUXUS דופוי

₪ 376

DUPUY

מזקקת דופוי הצרפתית הוקמה בשנת 1852, ונרכשה בשנת 1905 ע"י משפחת באך גבריאלסן. למרות רכישתה, המזקקה שומרת על האופי המשפחתי והבוטיקי בהליך 
 הייצור, בדגש על טיב הענבים, תהליך הזיקוק והמסורתיות. הענבים אשר משמשים לייצור קוניאק דופוי מגיעים מכרמים נבחרים באזור פטי שמפיין וגראנד שמפיין,
 זני הענבים המשמשים לייצור הינם אוני בלאנש, פול בלאנש וקולומבארד. הקוניאק עובר תהליך זיקוק דודי כפול, ומתבגר בחביות עץ אלון המגיעות ממחוז לימוזין.
בין שאר יתרונותיו, מתהדר המותג דופוי במעל 5000 חביות מתיישנים במרתף. המזקקה מייצרת כ-1.2 מליון בקבוקים בשנה המופצים ב-26 מדינות ברחבי העולם.

כשרות: OU | כשר לפסח

DUPUY

מארז בודד
 XO עם דופוי

₪ 440

מארז בודד
VS עם דופוי

₪ 118
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לפרטים ולהזמנות:
ליאור אברהמי - מנהל תחום חבילות שי - 052-5227328

רויטל ראובן - שירות לקוחות - 054-6621852

carmelwines.co.il
שירות לקוחות 1800-270-700

אזהרה: מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתיה מופרזת

המחירים אינם כוללים מע״מ ופיקדון


