
TAKE A JOURNEY TO 
 LAND

תפריט קוקטיילים ומסעות וויסקי 



קוקטיילים



48 // PINA CO WHISKY
Jim Beam

 רב המכר המפורסם שלנו שהפך לאחד הקוקטיילים המבוקשים.
שילוב נהדר של בורבון, קוקוס, ליים ואננס.

48 // CAMPASSION
 Four Roses

 יצירה של הברמנים הנפלאים שלנו שמשלבת בורבון, פסיפלורה, קמפרי,
ליים וחמוציות.

 48 // CHEE LYCHEE
   Glenmorangie 10

שילוב ייחודי של וויסקי סקוטי, ליקר ליצ'י, אננס, ליים וכתר צ'ילי.
קוקטייל פירותי עם טוויסט חריף של צ'ילי.

48 // STRAWBERRY JAM
Johnnie Walker Black Label

קוקטייל פירותי ומרענן
שמשלב וויסקי סקוטי, תות, ליים ובזיליקום שמעניק ליצירה רענות מאוזנת.

Modern



48 // OLD FASHIONED
 Bulleit Rye

אחד הקוקטיילים הכי מזוהים עם עולם הוויסקי ונחשב לאחת הקלאסיקות של כל 
הזמנים. משלב וויסקי שיפון, אנגוסטורה, סוכר וקליפת תפוז שמבשמת את היצירה 

בארומה הדרית.

48 // ROB ROY
 Macallan 12

הטוויסט שלנו לקוקטייל ההיסטורי שהתחיל את דרכו ב-1894 במנהטן והפך ללהיט במרוצת 
השנים. הקוקטייל משלב וויסקי סקוטי, וורמוט אדום, ליקר אמארו מונטנגרו ופטל.

 48 // PENICILLIN
 Ardbeg 10

קוקטייל מושלם לאוהבי הוויסקי המעושן. משלב וויסקי מעושן, ג'ינג'ר, ליים ודבש.
חוויה קולינרית יוצאת דופן.

48 // CASKMATES SOUR
 Jameson Caskmates

הטוויסט שלנו לוויסקי סאוור הקלאסי. וויסקי, ליים, סילאן וחלבון.
)ניתן לבקש את הקוקטייל ללא חלבון(

Classic
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Gentleman Jack  |  ארה״ב-טנסי  |  40%
אחת מגרסאות הפרימיום של ג'ק דניאלס, שעוברת סינון פחמי כפול- לפני ואחרי 

היישון בחבית. 

Teeling Small Batch  |  אירלנד  |  46% 
בלנד נהדר מבית טילינג, עובר פיניש בחביות רום וניחן בפירותיות יוצאת דופן וארומה 

של תפוח ירוק ועשביות מרעננת. 

Kavalan Single Malt  |  טיוואן  |  40%
אחת המזקקות המדוברות ביותר כיום שגרפה אין ספור פרסים עולמיים, בביטוי הסינגל 

מאלט הקלאסי שלה. 

Dalmore 12  |  סקוטלנד-היילנד  |  40%
וויסקי עשיר מאד מלא בקפה קלוי וקרמל, 

תבליני חורף ועוגת פירות בפה.

# עולם מסע 1
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Jack Daniel's Single Barrel  |  ארה״ב-טנסי  |  45%
בוקבק מחבית אחת במזקקת ג'ק דניאלס, שנבחרת בקפידה ע"י המאסטר דיסטילר 

Jeff Arnett, ביטוי בעל אופי חסון שניחן בטעמי ופל ועץ מקורמל.

Teeling Single Malt  |  אירלנד  |  46% 
סינגל מאלט אירי מבית טילינג שעובר פיניש ב-5 סוגים של חביות יין - שרי, פורט, 

מדירה, קברנה סוביניון וחבית יין לבן מבורגון. ארומה של יין לבן עם צימוקים ונימה של 
פקאן ופלורליות בפיניש.

Amrut Single Malt  |  הודו  |  46%
״אמרוט" מושג שמתפרש כ-"נקטר האלים" בשפת הסנסקריט, מזקקה הודית שמציגה 

ביטוי נפלא שמזוקק משעורה שגדלה בחלק הצפון מערבי של הודו, ומתיישן בחביות 
אקס בורבון. 

Johhnie Walker Gold Reserve  |  סקוטלנד |  40%
בלנדד סקוטש נהדר מבית ג'וני ווקר האגדי שמורכב ברובו מהסינגל מאלט של מזקקת 

קליינליש המפורסמת, חוויה מאוזנת ונעימה לחך.

מסע #2 עולם
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Maker's Mark  |  ארה״ב  |  45%
בורבון קלאסי שמאופיין באחוז גבוה של חיטת חורף שמעשירה את היצירה בארומה 

פירותית וטעמי וניל, אגוז וקרמל.

Kavalan Port Finish  |  טייוואן  |  46% 
מתחיל את דרכו בחביות אלון אמריקאי ועובר לפיניש בחביות פורט ומציג וויסקי פירותי 

ועמוק עם נימה של סוכר חום וצימוקים. 

 Jameson Black Barrel  |  אירלנד  |  40%
ביטוי עם תכולה גבוהה של וויסקי פוט סטיל שמתיישן בחביות בורבון במילוי ראשון 

שעברו חריכה כפולה, עשיר בארומה של וניל ובעל גוף מלא. 

Glenmorangie Nectar D'or  |  סקוטלנד-היילנד  |  46%
שמו מתפרש כנקטר הזהב והוא ביטוי יוצא דופן של מזקקת גלנמורנג'י שעובר פיניש 

בחביות "Sauternes" - יין צרפתי מתוק.

מסע #3 עולם
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Auchentoshan 12  |  לואולנד  |  40%
 מזקקה מאיזור הלואולנדס שמתגאה בזיקוק משולש. וויסקי פירותי להפליא, בעל 

רמזים לווניל ופירות אקזוטיים, וסיומת יבשה. 

Mortlach Rare Old  |  ספייסיד  |  43% 
מזקקה אגדית, הראשונה שהתחילה לזקק ב-"דפטאון" ב-1923, אחת מאבני היסוד 
בבלנדים של ג'וני ווקר, ידועה בשישה דודי זיקוק שונים שיוצרים תזקיק יחודיי ועשיר. 

ביטוי שמתיישן בחביות בורבון ושרי ומציג את האופי הבלתי רגיל של המזזקה.

 The Singleton of Dufftown 18   |  ספייסייד  |  40%
סינגל מאלט בן 18 שנה ממזקקת Dufftown שמביא איתו ארומה הדרית והגעה 

עוצמתית של טעמי דגן קלאסי, עם נימה של דבש, תבלינים וסיומת מרירה קלות.

Ardbeg Uigeadail  |  איילה  |  54%
אחד הביטוים המוצלחים של המזקקה שנבחר ב-Whisky Bible של 2009 לוויסקי 

השנה. סוכר חום ונגיעות אספרסו שמשתלבות עם העשן הכבד והחסון של ארדבג.

מסע #4 סקוטלנד



121

Auchentoshan American Oak  |  לואולנד  |  40%
 מזקקה מאיזור הלואולנדס שמתגאה בזיקוק משולש, בביטוי שהתיישן בחביות אלון 

אמריקאיות במילוי ראשון- קליל, פירותי והדרי במיוחד.

Macallan Double Cask 12  |  היילנד  |  40% 
סינגל מאלט נהדר מבית מקאלן. מיושן 12 שנה בחביות עץ אלון מתובלות בשרי משני 

סוגים - אלון אמריקאי ואלון אירופאי. בעל טעמים פירותיים וקרמים כיאה למקאלן.

The Glenlivet 15 |  ספייסייד  |  40%
גלנליווט 15 שנה אלון צרפתי, עובר תהלים יישון ייחודי המשלב בתוכו שני סוגים של 

חבית. בתחילה מיושן בחבית עץ אלון מסורתית ואחר כך חלק מהתזקיק מועבר לחבית 
מעץ אלון צרפתי מסוג – “Limousin", וויסקי עשיר בארומות פירותיות עם נגיעות 

של תבלינים וסיומת ארוכה ונעימה.

Bowmore 15  |  איילה  |  43%
חוויה גסטרונומית יוצאת דופן שמשלבת את האופי היחודי של מזקקת בואומור עם

ישון בחביות שרי שמעדנות את העשן ומעניקות ליצירה פירותיות מרהיבה
במעטפת עשן כבולי עדין.

מסע #5 סקוטלנד



149

Glenmorangie 18  |  היילנדס  |  40%
סינגל מאלט בן 18 שנה ממזקקת גלנמורנג'י.

מתיישן 15 שנה בחביות בורבון, ולאחר מכן 30% מהנוזל מועברים ליישון מקביל בחביות 
שרי, ו70% ממשיכים להתיישן בחביות בורבון עד הביקבוק. 

וויסקי קרמי ועדין עם נימה של ליצ'י, אפרסק ותבלינים.

Auchentoshan Three Wood  |  לואולנד  |  43% 
מזקקה יוצאת דופן מהשפלה הסקוטית שמתגאה בזיקוק משולש שמקנה לוויסקי 

מרקם עדין ותחושת חך רכה. ביטוי ה-Three Wood מיושן בשלושה סוגי חביות: 
אלון אמריקאי אקס-בורבון, וחביות שהכילו יין שרי אולורוסו ופדרו חימנז שמעניקות לו 

ניואנסים של שוקולד מריר, ארומה של צימוקים ופלורליות מרעננת. 

 Isle Of Jura 18  |  איילנדס  |  40%
ביטוי מדהים מהליין החדש של המזקקה שמתחיל את דרכו בחביות בורבון וממשיך 

לפיניש בחביות יין מבורדו שמעשירות את הוויסקי בארומה של פרי יער, קקאו, הדרים, 
סיומת נפלאה של טעמי לתת.

Ardbeg Corryvreckan  |  איילה  |  57%
 ביטוי בחוזק חבית שזכה בתואר וויסקי השנה בשנת 2010 בתחרות 

ה-World Whisky Awards היוקרתית, כבולי וכבד עם עוצמת 
טעמים יוצאת דופן ופיניש מלוח ומעושן מאוד.

מסע #6 סקוטלנד
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Glengoyne 12  |  היילנדס  |  43%
סינגל מאלט בן 12 שנה מבית גלנגוין.
וויסקי נימוח ועדין ללא טיפת עישון. 

 Glenmorangie Quinta Ruban  |  היילנדס  |  46%
מסדרת הפינישים של גלנמורנג'י, ביטוי פירותי להפליא שעובר סיומת בחביות פורט. 

ארומה של פרי יער חורפי עם נגיעה של טעמי דגן קלאסים וסיומת מאוזנת.

GlenDronach 12  |  היילנדס  |  43%
מזקקה מרהיבה מהרמה הסקוטית שמתגאה בשימוש רחב בחביות שרי ומוכרת בזכות 
סיומות שרי כבדות ומתוקות. סינגל מאלט בן 12 שנים, שמתיישן בשילוב של חביות שרי 

מסוג אולורוסו ופדרו חימנז. עם נימה של שוקולד מריר ותבלינים. 
עשיר ופירותי להפליא!

Tomatin Cask Strength  |  היילנדס  |  57.5% 
ביטוי חוזק החבית של מזקקת טומאטין שהתיישן בחביות בורבון וחביות שרי אולורוסו. 
ניחן בהמון טעמי פרי, אגוזים ושוקולד מריר. ביטוי חסון ועשיר שמציג באופן ייחודי את 

התזקיק הבשרני והמתובל של המזקקה.

H I G H L A N D מסע #7 
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Royal Lochnagar 12  |  היילנדס  |  40%
מזקקה שקיבלה את העיטור המלכותי מהמלכה ויקטוריה ב-1848 ומהווה חלק גדול 

בבלנדים של ג'וני ווקר. וויסקי עם טעמים מעודנים ונימה עדינה של עשן מתובל. 

 Glenmorangie Lasanta  |  היילנדס  |  43%
סינגל מאלט בן 12 שנים ממזקקת גלנמורנג'י, שמתחיל את דרכו בחביות בורבון ועובר 
לפיניש בחביות שרי אולורוסו ופרדו חימנז. עשיר בטעמי שוקולד מריר, פירות יבשים 

ודבש.

Tomatin 12  |  היילנדס  |  43% 
סינגל נהדר מההיילנדס שעובר סיומת בחביות שרי, מאחת המזקקות הגדולות 

בסקוטלנד- עם 23 דודי זיקוק וייצור של 12 מיליון ליטר וויסקי בשנה.
ניחן בארומה של צימוקים ושקד וטעמים בולטים של וניל, ברולה ותבלינים.

Aberlour 12 Double Cask  |  היילנדס  |  43%
ביטוי נהדר של המזקקה שמתחיל את היישון בחביות אלון אמריקאי אקס בורבון 

וממשיך לחביות של יין שרי. ארומה חמצמצה וטעמי שרי מחוספס.

H I G H L A N D מסע #8
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BenRiach 10  |  ספייסייד  |  43%
גרסת הדגל של המזקקה הנפלאה שפירוש שמה מגאלית הוא "הר מנומר", התיישנה 
בחביות בורבון ושרי. זכתה בשנת 2017 במדליית כסף בקטגוריית סינגל מאלט צעיר 
.International Wine & Spirit Competition בתחרות Highland -מאזור  ה

 Glenfiddich 15  |  ספייסייד  |  40% 
אחד הביטויים היחודיים של גלנפידיך שמתיישן בחביות בורבון, שרי וחביות חדשות ואז 
מועבר למיכל ה-"Solera Vat" המפורסם של גלנפידיך, מיכל חיתון שעובד בשיטה 
המזכירה יישון של יינות שרי. ניחן בפירותיות מאוזנת, נימה של הדרים וטעמי אלון.

The Glenlivet 12  |  ספייסייד  |  40%
הגרסא הקלאסית והאייקונית של גלנליווט 12. וויסקי עשיר ומאוזן להפליא!

Benromach 10  |  ספייסייד  |  43%
אחת המזקקות היחודיות בספייסיד שלא מתביישת לחרוג בכבול ועשן, בביטוי 
שעובר פיניש של שנה בחביות שרי. ארומה חמצמצה של עץ יבש וקצת עשן, 

טעם מעט כבולי עם נימה של פרי מריר.

S P E Y S I D E מסע #9
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Tamdhu 12  |  ספייסייד  |  43%
חלק נכבד מהתזקיק של טאמדו מתערבב בבלנדים שונים, עם זאת הסינגל מאלט 
הנפלא של המזקקה ממחיש את המצוינות שלה. ביטוי פירותי ומפתיע שמתיישן 

בחביות שרי בלבד ומציג חוויה מאוזנת ומלאת טעמים.

 Glenfiddich 18  |  ספייסייד  |  40% 
ביטוי נהדר בן 18 מבית גלנפידיך המיושן בחביות אולורוסו שרי ובורבון, וויסקי עשיר 

ומהנה עם נימה של פרי ותבלינים. 

The Singleton of Dufftown 18  |  ספייסייד  |  40%
סינגל מאלט בן 18 שנה ממזקקת Dufftown שמביא איתו ארומה הדרית והגעה עוצמתית 

של טעמי דגן קלאסי, עם נימה של דבש, תבלינים וסיומת מרירה קלות.

Aberlour A'Bunadh  |  ספייסייד  |  60%
שמו מתפרש כ-"המקור" והוא ביטוי לא מדולל במים שמציג את צורתו המקורית של 
הוויסקי לאחר הישון. פצצת שרי עוצמתית שמעבירה חוויה יוצאת דופן. המון פרי 

יבש עם פלורליות מדהימה, קינמון ונימה של שזיף בפיניש. יצירת מופת 
של וויסקי בחוזק חבית!

S P E Y S I D E # מסע 10
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Scapa Skiren No.7  |  איילנדס  |  40%
ביטוי עדין ואלגנטי במיוחד ממזקקת סקאפה, מיושן בחביות אלון אמריקאיות במילוי 

ראשון וניחן בטעמי וניל, דבש ומליחות קלילה בפיניש. 

Isle Of Jura 10  |  איילנדס  |  40% 
מתיישן בשילוב של חביות בורבון ושרי ומציג את פרופיל הטעמים היחודי של המזקקה 

שמתבטא בטעמי דבש, וניל, המון אדמתיות ומליחות קלה. 

Highland Park 12 Viking Honour  |  איילנדס  |  43%
המזקקה הצפונית ביותר בסקוטלנד שמתגאה במורשת הויקינגית שלה ומציגה ביטוי בן 

12 שנה. ארומה מתובלת וטעם חסון של שעורה עטופה בעשן. 

Talisker 18  |  איילנדס  |  46%
הסינגל מאלט הקלאסי של האי "סקיי", בביטוי בן 18 שנה שהתיישן בחביות בורבון ושרי 

ומציג ביטוי פירותי ומלוח. עשן מפולפל עם פירותיות נפלאה.

I S L A N D S # מסע 11
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Isle Of Jura 18  |  איילנדס  |  44%
ביטוי מדהים מהליין החדש של המזקקה שמתחיל את דרכו בחביות בורבון וממשיך 

לפיניש בחביות יין מבורדו שמעשירות את הוויסקי בארומה של פרי יער, קקאו, הדרים, 
סיומת נפלאה של טעמי לתת.

  Highland Park 18  |  איילנדס  |  43% 
יצירת מופת מהמזקקה הויקינגית, ארומה מעושנת ופלורלית, דבש ותבלינים מעושנים 

בחך וסיומת עשבית מדהימה.

 Talisker 10  |  איילנדס  |  46%
הסינגל מאלט הקלאסי של האי "סקיי", בביטוי חסון שמשלב טעמי עשן ומלח ים. 

וויסקי בעל גוף מלא עם כבול מפולפל. 

Ledaig 10  |  איילנדס  |  46%
מבטאים אותו כ- "לאצ'אייג" והוא מזוקק באי "Mull". וויסקי עם עישון חזק, מינרלי 

ומלוח שמציג חוויה מאוד מיוחדת לחובבי המעושנים.

I S L A N D S # מסע 12
Temporarily not available
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Bowmore 12  |  איילה  |  40%
המזקקה הותיקה ביותר באיילה, ידועה גם בזכות העישון העדין והמאוזן בוויסקים 

שלה. ביטוי בן 12 שנה שמביא איתו ארומה של דבש מעושן וקליפת לימון שמשתדרגת 
לטעמי שוקולד וסיומת ארוכה מנעימה של עשן. 

Caol Ila 12  |  איילה  |  43% 
המזקקה הגדולה ביותר באיילה בביטוי הדגל של המזקקה שמשלב וניל עמוק וחסון 

במעטפת עשן מדורה פרשי. 

Laphroaig 10  |  איילה  |  40%
אחת המזקקות האייקוניות ביותר של האי איילה בסינגל מאלט המפורסם שלה. טעמי 

כבול "רפואי" עם יוד והעישון הכל כך מיוחד של לפרויג.

Ardbeg An Oa  |  איילה  |  47%
ביטוי שבא להציג את צידה העדין של ארדבג. התיישן בשילוב של חביות חדשות, 

חביות אקס בורבון וחביות שרי פדרו חימנז. שילוב שמקנה ליצירה טעמי עשן 
מאוזנים ומורכבים, עם פירותיות ונימה קלה של טבק בארומה.

I S L AY # מסע 13
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Finlaggan 46  |  איילה  |  43%
סינגל מאלט מהמזקקה הסודית ביותר מהאי איילה. מעושן, מלוח, הרבה כבול יבש 

וארומות עמוקות של ים.

Bowmore 15  |  איילה  |  43% 
חוויה גסטרונומית יוצאת דופן שמשלבת את האופי היחודי של מזקקת בואומור עם ישון 
בחביות שרי שמעדנות את העשן ומעניקות ליצירה פירותיות מרהיבה במעטפת עשן 

כבולי עדין.

Kilchoman Machir Bay  |  איילה  |  46%
ביטוי הבסיס של המזקקה הצעירה מאיילה. הוויסקי הצעיר יושן בחביות בורבון לשעבר 

ואולורוסו שרי, עשן מתוק ומאוזן!

Laphroaig Quarter Cask  |  איילה  |  48%
לפרויג נהדר שיושן כ-5 שנים ואז עבר פיניש קצר בחביות רבע נפח שמעצימות את 
השפעת העץ ויוצרות ביטוי חסון ומענג. טופי ועשן באף עם נגיעות פלפל שחור ופרי 

בחך, סיומות נפלאה של עשן.

I S L AY # מסע 14
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Chivas Ultis  |  בלנדד  |  40%
מהדורת הבלנדד מאלט הראשונה של שיבאס ריגאל שיצאה לכבוד חמשת הדורות של 
המאסטר בלנדרים שיצרו את הבלנד הנפלא במשך השנים. המהדורה מערבבת סינגל 
 .Tormore-ו Allt-á-Bhainne, Braeval, Longmorn, Strathisla-מאלטים מ

ביטוי מורכב ויחודי.

  Johnnie Walker Blue Label  |  בלנדד  |  40% 
אחד הביטויים האיקונים והמדוברים ביותר של ג'וני ווקר שהפך עם השנים לסמל של 
איכות ויוקרה. וויסקי מאוזן עם אלגנטיות יוצאת דופן. פלורלי ועמוק עם נגיעות של 

דבש ונימה של תבלינים.

 Chivas Royal Salute 21  |  בלנדד  |  40%
בלנד מורכב ומרתק שנוצר כהצדעה למלכה אליזבת בשנת 2012. מיושן 21 שנה ומציג 

חוויה קרמית ומעודנת משווק בשלושה צבעים שונים למען האספנים, והפך לאחת 
הפנינים של עולם הוויסקי.

Compass Box Spice Tree  |  בלנדד  |  46%
בלנד של וויסקים מההיילנדס שהתיישנו בחביות אלון צרפתי, מבית קומפאס בוקס 

המצויין. ארומה מתובלת עם שילוב של וניל וסיומת עשירה.

B L E N D E D  S COTC H # מסע 15
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Akashi Red  |  יפן  |  40%
בלנדד נהדר ממזקקת איגשימה, אחת המזקקות הראשונות ביפן שקיבלה היתר זיקוק 

ב-1888. פירותי ומאוזן עם נימה של אפרסק.

Nikka Taketsuru  |  יפן  |  43% 
ביטוי חדש מבית ניקה, פיור מאלט ייחודי אשר נוצר כהוקרה למייסד המזקקה - 

מאסאטאקה טאקאטסורו, היפני הראשון שלמד כיצד לייצר וויסקי בסקוטלנד והוביל 
את מהפכת הוויסקי היפני! מתאפיין בטעמי אספרסו ושוקולד חלב,

ארומות טבק ועשן ברקע.

 Nikka Miyagikyo  |  יפן  |  45%
סינגל מאלט מעולה ממזקקת מיאגיקיו שהוקמה ב-1969. בעקבות שימוש בחביות 

השרי מתקבלת יצירה מאוזנת להפליא עם מרקם קריספי ונגיס וארומה מופלאה של 
תפוח ירוק, ג'ינג'ר, טבק וקוקוס. פיניש ארוך ורך עם נימה של לי'צי.

Nikka Coffey Grain  |  יפן  |  45%
ביטוי מדהים מבית ניקה שמזוקק במזקקת "Miyagikyo" בדוד זיקוק רציף המכונה גם 
"Coffey Still". הביטוי מכיל אחוז גבוה של תירס ונותן פרזנטציה נפלאה של גריין וויסקי 

עשיר עם ארומה נהדרת של טופי וקרמל, גוף מלא וטעמי סוכר חום 
עם נוכחות של תירס שרוף בפיניש.

J A PA N # מסע 16
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Jameson Black Barrel  |  אירלנד  |  40%
ביטוי עם תכולה גבוהה של וויסקי פוט סטיל שמתישן בחביות בורבון במילוי ראשון 

שעברו חריכה כפולה, עשיר בארומה של וניל ובעל גוף מלא.

Bushmills 10  |  אירלנד  |  40% 
המזקקה הפעילה העתיקה בעולם, בסינגל מאלט אירי מעולה בן 10 שנים שהתיישן 

בחביות ברבן ושרי המקנות לו נגיעות של פירות יבשים ודבש. 

Teeling Single Malt  |  אירלנד  |  46%
סינגל מאלט אירי מבית טילינג שעובר פיניש ב-5 סוגים של חביות יין - שרי, פורט, 

מדירה, קברנה סוביניון וחבית יין לבן מבורגון. ארומה של יין לבן עם צימוקים
ונימה של פקאן ופלורליות בפיניש.

Connemara  |  אירלנד  |  43%
סינגל מאלט אירי המיוצר במזקקת קולי השייכת לתאגיד בים סנטורי. בין ההמזקקות 

הבודדות באירלנד שמגישות עבורנו ביטויים מעושנים. מתיישן בחביות בורבון בעל
רמת עישון עדינה מאוד.ארומות וניליות, מאלט קרמי ועץ, יחד עם מתיקות

קראמבל תפוחים ואגסים.

I R E L A N D # מסע 17
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Woodford Reserve  |  ארה״ב  |  43%
אחת המזקקות הבודדות בקאנטקי שמייצרת בורבון בזיקוק משולש, ועושה שימוש בדודי 
זיקוק מסורתיים. בורבון פרימיום שמורכב מ-72% תירס, 18% שיפון ו-10% שעורה. ארומה 

נפלאה של דבש, תבלינים ווניל, עם נימה של שקדים שיפון וסוכר חום בחך.

Maker's Mark  |  ארה״ב  |  45% 
בורבון קלאסי שמאופיין באחוז גבוה של חיטת חורף שמעשירה את היצירה בארומה 

פירותית וטעמי וניל, אגוז וקרמל. 

Michters Bourbon  |  ארה״ב  |  45.7% 
נחשב לאחת היצירות האלגנטיות בתעשיית הוויסקי האמריקאי ומציג תוצר מאוזן 

להפליא. ארומה נפלאה של וניל וטופי מלווה באדמתיות עדינה ומרקם חמאתי.

Four Roses Single Barrel  |  ארה״ב  |  50%
בורבון יוצא דופן שמבוקבק מחבית יחידנית. מרקם שמנוני ועשיר, ארומה אדמתית 

ודביקה שמלווה בטעמי תירס קלוי ותבלינים. טעמו מתקתק ומרקמו חלק כמשי.

B O U R B O N מסע 18 
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Glenfiddich 14 Bourbon Reserve  |  סקוטלנד- ספייסייד  |  43%
ביטוי חדש של גלנפידיך שמתיישן 14 שנים בחביות בורבון ועובר פיניש בחביות חרוכות. 

ארומה נפלאה של וניל קריספי ונימה של תפוח ירוק ואגס בחך.  

Chivas 18  |  סקוטלנד-בלנדד  |  40% 
אחד הבלנדים המפורסמים ביותר בעולם בביטוי בן 18 שנה. מעודן וקרמי בחך עם 

נגיעות פלורליות ודבש, סיומת מפולפלת.

Wild Turkey 101  |  ארה"ב  |  50.5%
בורבון נפלא ומאוזן ממזקקת "ווילד טרקי" שמבוקבק בחוזק של 50.5% אלכוהול 

ומציג את הבורבון הקלאסי של המזקקה בביטוי עשיר ועוצמתי יותר. ארומה מדהימה 
של פרי מיובש, טופי ושקדים עם מרקם שמנוני וסיומת נפלאה וארוכה.  

Jack Daniel's Single Barrel Rye  |  ארה"ב- טנסי  |  45%
וויסקי שיפון מחבית יחידנית שנבחרת בקפידה ע"י המאסטר דיסטילר Jeff Arnett. הרכב 

הדגנים הינו מתכון חדש שמורכב מ- 70% שיפון, 18% תירס ו-12% שעורה. 
התוצאה היא וויסקי שיפון מעודן ואלגנטי עם ארומה נפלאה של אגוזים 

ודגן, עם סיומת מפולפלת.

מסע עם תעודה #19
*כל מותגי הוויסקי במסע זה נושאים תעודת כשרות שסופקה ע״י הרבנות 
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Glenmorangie 10  |  סקוטלנד-היילנד  |  40%
אחת המזקקות הידועות בסקוטלנד מציגה את הסינגל מאלט הקלסאי שלה שמתיישן 10 שנים 

בחביות בורבון במילוי ראשון ושני. פלורלי ועדין עם מרקם קטיפתי וסיומת הדרית ומאוזנת.

 The Glenlivet Founders Reserve  |  סקוטלנד-ספייסייד  |  40% 
ביטוי ללא ציון גיל של מזקקת גלנליווט שהתיישן בחביות קלאסיות וחביות במילוי ראשון. ניחן 

בארומה של וניל עם נימה של צימוקים, מרקם חמאתי וסיומת קרמית. 

Macallan Double Cask 12  |  היילנד  |  40% 
סינגל מאלט נהדר מבית מקאלן. מיושן 12 שנה בחביות עץ אלון מתובלות בשרי משני סוגים- 

אלון אמריקאי ואלון אירופאי. בעל טעמים פירותיים וקרמים כיאה למקאלן.

 Balvenie 12 Single Barrel  |  סקוטלנד-ספייסייד  |  47.8%
מהדורת סינגל בארל של מזקקת בלוויני שמציגה וויסקי שהתיישן 12 שנים בחבית בורבון במילוי 
ראשון, כל חבית ממלאת כ-300 בקבוקים שיוצאים למדפים עם מספר החבית ומספר הבקבוק. 

ארומה מדהימה של קוקוס ומייפל עם גוף מלא וסיומת ארוכה ומתובלת.

*כל מותגי הוויסקי במסע זה נושאים תעודת כשרות שסופקה ע״י הרבנות 

מסע עם תעודה #20
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Royal Lochnagar 12  |  סקוטלנד-היילנד  |  40%
מזקקה שקיבלה את העיטור המלכותי מהמלכה ויקטוריה ב-1848 ומהווה חלק גדול 

בבלנדים של ג'וני ווקר. וויסקי עם טעמים מעודנים ונימה עדינה של עשן מתובל. 

Scapa Skiren No.7  |  סקוטלנד-איילנדס  |  40%
ביטוי עדין ואלגנטי במיוחד ממזקקת סקאפה, מיושן בחביות אלון אמריקאיות במילוי 

ראשון וניחן בטעמי וניל, דבש ומליחות קלילה בפיניש. 

Talisker 10  |  סקוטלנד-איילנדס  |  46%
הסינגל מאלט הקלאסי של האי "סקיי", בביטוי חסון שמשלב טעמי עשן ומלח ים. 

וויסקי בעל גוף מלא עם כבול מפולפל. 

Ardbeg 10  |  סקוטלנד-איילה  |  46%
מזקקת ארדבג בביטוי הקלאסי שלה שנחשב לאחד האהובים בקרב חובבי הוויסקי 

המעושן. כבולי ועצמתי עם נימה של יוד ומליחות מקורמלת.

*כל מותגי הוויסקי במסע זה נושאים תעודת כשרות שסופקה ע״י הרבנות 

מסע עם תעודה #21



Follow Us


