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מארזי היין של יקב הבוטיק בן-חיים



 

הבוטיק בארץ, מטפח במשך עשרות שנים  יקבי  בן-חיים, מראשוני  יקב 
 מסורת של הפקת יין מתיישן, וידע מקצועי שעובר מדור לדור מזה 6 דורות.
אנו שומרים על סטנדרטים גבוהים, ופועלים לפי קוד מצוינות המבטיח את 
איכותו של היין, החל מהשבחת אדמת הכרמים על הר מירון, דרך שתילת הענב, 

בצירתו ועד להפקת היין והגשתו לטעימה.

אנו שמחים להציע לכם את היין שלנו במארזים מהודרים. 
מתנה מרשימה וייחודית ללקוחותיכם או לעובדים בכירים.

ומדליות  בפרסים  שנה  מדי  זוכים  בן-חיים  יינות 
בארץ ובעולם, וצברו עד היום יותר מ-40 מדליות.

 בתחרות היין הבינלאומית טרה וינו, נבחר יקב בן-חיים 
“ליקב הבוטיק הטוב ביותר בישראל לשנת 2012/13”.
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* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

מארז מסורתי
 בקבוק מסדרת היין המסורתית של היקב

באריזה אלגנטית וממותגת.

יין אלגנטי ומרשים, בעל ארומות מעודנות של פרי, עם טעמים זניים מלוטשים, טנינים מרוככים על רקע 
עץ אלון יוקרתי. היינות בסדרה זו התיישנו 14-16 חודשים בחביות עץ אלון מובחרות.

לבחירה מהזנים:
שרדונה* 
רוזה* 
SENNA - בלנד של קברנה & מרלו* 
מרלו* 
שיראז * 

מבצירי 2008-2014
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מחיר: החל מ-85 ש”ח 
המחיר כולל מע"מ	 
המחירים יכולים להשתנות לפי היקף הזמנה	 
עלויות משלוח בכפוף להיקף ההזמנה	 



 

* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

 

מארז הדגל 
בקבוק קברנה סובניון 2009 מסדרת הדגל GRAND RESERVE זוכה מדליית זהב

מוצע בקופסא יוקרתית וממותגת.

יין בעל טעמים מקוריים וייחודיים הנובעים מצירוף איכויות יוצאות דופן של הפרי, החבית, מלאכת 
העשייה וההתיישנות. התיישן במשך 30 חודשים בחביות עץ אלון צרפתיות חדשות. 

יין בעל יכולת התיישנות לשנים רבות.
 

* כל היינות בסדרת הדגל זוכי מדליית זהב
* סדרה ממוספרת

* אפשרות לבצירים מתיישנים: 2004-2009
 RESERVE אפשרות להחליף ביין מסדרת *
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מחיר: החל מ-140 ש”ח 
המחיר כולל מע"מ	 
המחירים יכולים להשתנות לפי היקף הזמנה	 
עלויות משלוח בכפוף להיקף ההזמנה	 



 

* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

דואט יין וטעמים 
מארז זוגי ואלגנטי המכיל

בקבוק יין איכותי, מתיישן* 
קונפיטורה בוטיק משובחת* 
טבלת שוקולד מריר איכותי 70% בעבודת יד* 
2 חליטות תה הדרים / תיבול פסגת הסלט* 

מחיר: החל מ-175 ש”ח 
המחיר כולל מע"מ	 
ניתן לשנות סוגי היינות, והטעמים של מוצרי המאכל	 
המחירים יכולים להשתנות לפי היקף הזמנה	 
עלויות משלוח בכפוף להיקף ההזמנה	 

מארז
חברתי

 בשת"פ עמותות לסיוע ושיקום
 אנשים בעלי צרכים מיוחדים

במטרה לשלבם בשוק התעסוקה החופשית.



 

* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

מארז קלאסי 
מארז זוגי ממותג ויוקרתי

 המכיל 2 בקבוקי יין משובחים, זוכי מדליות * 
בינלאומיות שיהפכו את הארוחה לסעודה

מחיר: החל מ-210 ש”ח 
המחיר כולל מע"מ	 
המחירים יכולים להשתנות לפי היקף הזמנה	 
עלויות משלוח בכפוף להיקף ההזמנה	 



 

* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

תיבת הניחוחות
תיבת עץ ממותגת ומרשימה המכילה רק דברים טובים:

בקבוק יין איכותי * 
2 מארזי דפדפי שוקולד )קלאסי ושקד( בעבודת יד* 
טבלת שוקולד מריר איכותי 70%* 
חליטת תה רימונים באווירת החג* 
תיבול לאורז - חמוציות ושקדים שישדרגו את המנה* 

מחיר: החל מ-215 ש”ח 
המחיר כולל מע"מ	 
ניתן לשנות סוגי היינות, והטעמים של מוצרי המאכל	 
המחירים יכולים להשתנות לפי היקף הזמנה	 
עלויות משלוח בכפוף להיקף ההזמנה	 

מארז
חברתי

 בשת"פ עמותות לסיוע ושיקום
 אנשים בעלי צרכים מיוחדים

במטרה לשלבם בשוק התעסוקה החופשית.



 

* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

מארז חגיגי 2015
 קופסא ממותגת ויפה, מגוונת

במבחר מוצרי פרימיום לשולחן החג.

2 יינות איכות מהסדרות הגבוהות של היקב* 
חליטת תה סיידר תפוחים מעולה * 
טבלת שוקולד מריר 70% בעבודת יד* 
קונפיטורה בוטיק בטעמים מובחרים לבחירתכם* 

מחיר: החל מ-340 ש”ח 
המחיר כולל מע"מ	 
ניתן לשנות סוגי היינות, והטעמים של מוצרי המאכל	 
המחירים יכולים להשתנות לפי היקף הזמנה	 
עלויות משלוח בכפוף להיקף ההזמנה	 

מארז
חברתי

 בשת"פ עמותות לסיוע ושיקום
 אנשים בעלי צרכים מיוחדים

במטרה לשלבם בשוק התעסוקה החופשית.



 

* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

מארז ציר הזמן 
קופסת עץ מרשימה המכילה 3 בקבוקים של יינות מתיישנים מבצירים: 2010 ,2009 ,2008.

מארז אקסקלוסיבי ובעל אמירה מקצועית. ערכה הרב של המתנה ניכר ממבט ראשון. 

מחיר: החל מ-350 ש”ח 
אפשרות להרכיב יינות לפי תקציב מכל סדרות היין של היקב.	 
אפשרות למארז עץ זוגי 	 
המחירים יכולים להשתנות לפי היקף הזמנה	 
עלויות משלוח בכפוף להיקף ההזמנה	 



 

* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

תיבת טריפל רויאל 
תיבת עץ מרשימה וממותגת המכילה מוצרים מובחרים שישמחו אתכם השנה

2 יינות מתיישנים, זוכי מדליות בינלאומיות מסדרת הדגל של היקב.* 
קונפיטורה בוטיק מעולה בטעמים מיוחדים לבחירתכם * 
2 מארזי דפדפי שוקולד בטעם קלאסי ושקד בעבודת יד* 

מחיר: החל מ-400 ש”ח 
המחיר כולל מע"מ	 
ניתן לשנות סוגי היינות, והטעמים של מוצרי המאכל	 
המחירים יכולים להשתנות לפי היקף הזמנה	 
עלויות משלוח בכפוף להיקף ההזמנה	 

מארז
חברתי

* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

 בשת"פ עמותות לסיוע ושיקום
 אנשים בעלי צרכים מיוחדים

במטרה לשלבם בשוק התעסוקה החופשית.



 

* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

תיבת גרנד רויאל 
תיבת עץ ענקית ועוצמתית המכילה את כל מה שצריך לחג ולשנה חדשה

3 בקבוקי יין מתיישנים, ברמת איכות בינלאומית, זוכי מדליות מהסדרה השמורה של היקב* 
קונפיטורה בוטיק איכותית במבחר טעמים* 
טבלת שוקולד מריר 70% בעבודת יד* 
2 חליטות תה הדרים וסיידר תפוחים מעולות* 
תיבול אריזונה לסטייק* 
דפדפי שוקולד בטעם קלאסי ושקד בעבודת יד* 
פירות מצופים בשוקולד איכותי* 

מחיר: החל מ-435 ש”ח 
המחיר כולל מע"מ	 
ניתן לשנות סוגי היינות, והטעמים של מוצרי המאכל	 
המחירים יכולים להשתנות לפי היקף הזמנה	 
עלויות משלוח בכפוף להיקף ההזמנה	 

מארז
חברתי

שה בלבד, ט.ל.ח
* התמונה להמח

 בשת"פ עמותות לסיוע ושיקום
 אנשים בעלי צרכים מיוחדים

במטרה לשלבם בשוק התעסוקה החופשית.



 

* התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח

מארז לאספנים 

בקבוק מגנום )1.5 ליטר( מסדרת הדגל של היקב 
בתיבת עץ עוצמתית. 

מתנה מרשימה שתישמר ותיזכר היטב.
בקבוקים ממוספרים.

מחיר: החל מ-750 ש”ח 	 
המחיר כולל מע"מ	 
המחירים יכולים להשתנות לפי היקף הזמנה	 
עלויות משלוח בכפוף להיקף ההזמנה	 
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