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קטלוג פסח 2021

כל בקבוק יין מספר סיפור
בסיפור שלנו נפגשות שתי אהבות גדולות –
אהבה ליין ואהבה לאנשים.
יקב טוליפ הוקם בשנת  2003ע״י משפחת יצחקי והינו יקב בוטיק
המתמחה ביצור יינות איכותיים ,אלגנטיים ,מרגשים ועוצמתיים.
לצד זאת יקב טוליפ הינו היקב החברתי הראשון בעולם :הוא הוקם
בכפר תקווה  -ישוב לבוגרים בעלי צרכים מיוחדים .היקב מספק
תעסוקה קבועה לחברי הכפר המהווים חלק בלתי נפרד מהמשפחה
והצוות .חברי הכפר היו שותפים ליצירת היינות והמארזים שלפניכם.
אנו מאמינים שתוויות שמים על יין ולא על אנשים!

צוות היקב ישמח לעזור ולייעץ
בבניית המארז המושלם עבורכם
המחירים הינם ברכישה של  30יח' ומעלה.
המארזים ניתנים לשינוי והתאמה בהתאם לתקציבכם ורצונכם.
להזמנות ופרטים נוספים:

04-9830573

lital@tulip-winery.co.il

1
2
טוליפ

ONE
FOR
LUCK

THE
PREMIUM
ONE

בקבוק יין מסדרת
טוליפ במארז מתנה
 64ש"ח  +מע"מ

סירה רזרב במארז
מתנה יוקרתי

 92ש"ח  +מע"מ

3

THE
CLASSIC

 123ש"ח  +מע"מ

SWEET
DREAMS

טוליפ מרלו
קופסת חלומות שוקולד  60גר׳
קופסת חלומות שוקולד  100גר׳

וויט טוליפ
טוליפ קברנה סוביניון

4

 129ש"ח  +מע"מ

5
6

NORTHERN
FLAVORS
וויט פרנק,
פח שמן זית  750מ"ל,
צנצנת חרוסת
 128ש"ח  +מע"מ

CHEERS
FOR
HOPE

אספרו אדום
 2כוסות יין קלאסיות
 112ש"ח  +מע"מ

*מוקדש לכפר תקווה
ולעשיה החברתית

7

BETTER
TOGETHER
פרנק מרלו רזרב
חליטה להכנת פונצ'
כפית להכנת חליטה
קופסת חלומות שוקולד  100גר׳
משחק קופסא חברתי/משפחתי
 227ש"ח  +מע"מ

8

NATURE’S
TREATS
אספרו לבן
 3תערובות תבלינים לבישול
בקבוק תמצית תה טבעי*
 194ש"ח  +מע"מ
*להגשה בנפרד או
ככקוקטייל ,מלווה בדף
הסבר להכנת הקוקטייל

9

BLACK
IT UP

בלק טוליפ -
יין הדגל שלנו
 200ש"ח  +מע"מ

10

MAKE YOUR
OWN BLEND

מארז ייחודי להכנת בקבוק
היין האישי שלך
 210ש"ח  +מע"מ

11

SIMPLY
THE
BEST

כל יינות סדרת
הרזרב שלנו
במארז מהודר
 250ש"ח  +מע"מ

מאיה

יקב מאיה הוקם ב 2012-מתוך רצון להביא את כל הטוב שיש באגן
הים התיכון  -אל תוך בקבוק היין:
הסיפור שלנו ,האקלים ,הקולינריה והתרבות  -כולם מתבטאים
ביינות אשר נוצרו מזנים ים תיכוניים שגדלו באקלים שטוף שמש
ובריזת ים בבקעת הנדיב.

1
2
3
1
MAIA’S
TOP

POWER
COUPLE

יין הדגל של יקב מאיה -
מארה נואסטרום
במארז מתנה
 100ש"ח  +מע"מ

מארה וויט
מארה רד
במארז מתנה

 118ש"ח  +מע"מ

14

MEDITERRANEAN
BREEZE
מארה פינק
בקבוק תמצית תה טבעי*
 122ש"ח  +מע"מ

*להגשה בנפרד או כקוקטייל עם היין
מלווה בדף הסבר להכנת הקוקטייל

15

DELI’S
CHOICE

16

HAPPY
FAMILY

מארה פינק
שמיניית מלחים בטעמים
 2ממרחים
 140ש"ח  +מע"מ

מארה רד
 2בקבוקי שוקו מפנק להכנה עצמית
קופסת חלומות שוקולד  100גר׳
 143ש"ח  +מע"מ

משלוחים
בארץ ובחו״ל

אפשרות הפצה
נקודתית לבתי
מקבלי השי

אפשרות
משלוח לחו"ל
שמחו את העובדים והקולגות
שלכם ברחבי העולם!

בין לקוחותינו

*התמונות להמחשה בלבד

חג שמח

להזמנות
04-9830573
lital@tulip-winery.co.il

להשארת פרטים
HOLLESTUDIO

מבטיחים להשיב במהרה

