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 על מוצרי המזון המשולבים בקטלוג
 

. את המוצרים , משק פתורה'המעדניה'אנו בוחרים לעבוד עם מיטב המעדנים, הממרחים והיינות של: 

 במעדניות הבוטיק, ובחנויות נבחרות, והם אינם נמכרים בסופרים וברשתות. שלנו תוכלו למצוא רק

 

 
 

 הכל מתחיל בחומר הגלם

מיוצרת מזרעי שומשום שגודלו  'מעדניה'הטחינה של ה

, השומשום עובר תהליך קצר של טרום הנבטה. באתיופיה

ומעלה את , אשר את משביח את איכות גרעין השומשום

זרעי השומשום , לאחר מכן. והמינרלים בוערכי הוויטמינים 

 .מיובשים ונטחנים באבן ריחיים בכבישה קרה

 

 
 

מאגד מבחר מעדני מזון עילית , מותג של טעמים, המעדניה

עם הקפדה על , בסדרות קטנות, ביתיות המיוצרים בטכניקות

המתכונים . חומרי גלם מובחרים ואיכות בלתי מתפשרת

 .רבה על ייצור מזון בריא שלנו נרקחו מתוך מחשבה

שלנו, עשויים רכיבים טבעיים, ללא חומרים  מעדני הפרי

 משמרים. ללא תוספות סוכר

 

 
 

מציגה יינות ישראליים רעננים ואיכותיים  סדרת יהונתן

היינות מעניקים חווית . השופעים טעמים עשירים ואלגנטיים

הענבים  .שתייה מהנה וישתלבו נהדר בכל סעודה או אירוע

גודלו וטופחו בכרמים מובחרים באזור יהודה וטופלו בקפידה 

 .רבה

 

 

http://www.the-deli.co.il/
http://www.the-deli.co.il/
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 מארזי יינות, מעדני גורמה, עוגיות, שמני זית, שוקולדים ועוד דברים טובים
 מארזים מכל טוב הארץ

 

 
 AG2065 מתוק מארז אביב

עם  ללא תוספת סוכר, מארז עמותת שוויםגורמה ישראלי' -פרי של 'המעדניה 100% -, מעדן)ללא עיטוף( יין לבחירה

  .במארז חגיגי ,לפסח )ניתנת למיתוג בתוספת תשלום( הגדהו חרוסתקונפיטורה איכותית או   ,פרלינים

          ברקן ריזרב ₪ 145          ברקן    ₪ 91            מרלויהונתן קברנה  ₪ 85

  ₪ 7תוספת של -עיטוף הבקבוק

   

 AG1250               מארז שמן הזית    AG2207                  מארז דיינו        AG2826                טעמי אביב     

פתורה יין לבחירה, שמן זית בוטיק 

מ"ל, מארז עמותת שווים  300בפח 

והגדה  , מפצח אגוזיםשוקולדעם 

 במארז חגיגי

 מארזטחינה אתיופית, יין לבחירה, 

או  וחרוסתשוקולד  עמותת שווים עם

 , במארז לחג.קונפיטורה

פרי ללא  100% -מעדן ריבת יין לבחירה, 

 300תוספת סוכר, שמן זית כתית מעולה 

פותחן יין   ,קונפיטורה חרוסת או, מ"ל

 כנפיים.

 ברקן ₪ 102      יהונתן  ₪ 96

  ריזרבברקן  ₪ 156

 

 

 ברקן ₪ 94    יהונתן  ₪ 88

 ריזרבברקן  ₪ 148

 

 

 

ברקן ₪ 120    יהונתן ₪ 113  

ריזרבברקן  ₪ 174   
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 AG1026 עם תיקמארז ארבעה בנים ויין 

   .גר' 120ריבות של  4מארז ארבעה בנים עם  ,יין לבחירה -ושימושי  מקורי, טעים, מארז מקסים

 ניתן למיתוג בתוספת תשלום.ארוז עם תיק גב שימושי בצלופן. 

 ברקן ריזרב  ₪ 169ברקן            ₪ 115יהונתן קברנה סוביניון        ₪ 109

  

 
  AG2002-2 מארז ארבעה בנים ויין 

  – וטעים ומקורימתנה מקסימה, שילוב 

   גר'. 120המכיל: קונפיטורת תות שדה, קונפיטורת פירות יער, חרוסת וסילאן  ומארז מההגדות בשקית נייר מהודרתיין 

 )מגיע בשני חלקים: מארז ריבות ויין בשקית נייר( ניתן למיתוג בתוספת תשלום.

 ברקן ריזרב  ₪ 134          ברקן  ₪ 71יהונתן קברנה סוביניון        ₪ 75
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  AG1016 חגיגת פסח 

שמן זית בוטיק גר',  120ריבות של  4, מארז ארבעה בנים עם )ללא עיטוף( מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחירה

 , במארז עם ידית נשיאה. עם שוקולד , מארז עמותת שוויםמ"ל, ממרח טפנד זיתים 300פתורה כתית מעולה 

 ₪ 7תוספת של -עיטוף הבקבוק      ברקן ריזרב  ₪ 195ברקן        ₪ 146יהונתן          ₪ 141

 

 
  AG2048  שמחה רבה מארז 

ריבת מעדן , מ"ל 300שמן זית כתית מעולה של בוטיק פתורה , )ללא עיטוף( מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחירה

 . הניתן למיתוג בתוספת תשלום במארז עם ידית נשיאהפרי איכותית והגדה,  100%

 ברקן ריזרב  ₪ 151ברקן        ₪ 97יהונתן          ₪ 91

 ₪ 7תוספת של -עיטוף הבקבוק
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  AG2090  שלושה מי יודעמארז 

בתוספת  חגיגי הניתן למיתוג, במארז זוג יינות לבחירה ושמן זית כתית מעולה בלנד המעדניהמארז מהודר וחגיגי הכולל: 

 . תשלום

 ברקן ריזרב  ₪ 212ברקן        ₪ 120יהונתן          ₪ 110

 ₪ 14תוספת של  – בקבוקי הייןעיטוף 

 

 

 
  AG2091 שבטיא מארז 

ריבת מעדן , מ"ל 300שמן זית כתית מעולה של בוטיק פתורה , )ללא עיטוף( מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחירה

 במארז עם ידית נשיאה. הגדה, פקקים ליין ו 2עם  גר', טחינה אתיופית, משאבת ואקום 120, חרוסת פרי איכותית 100%

 ברקן ריזרב  ₪ 203ברקן        ₪ 149יהונתן          ₪ 144

 ₪ 7תוספת של -עיטוף הבקבוק
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  AG2280     מארז ממרחים מתוקים 

 במארז עם ידית הניתן למיתוג בתוספת תשלום.. חרוסת, קונפיטורה וממרח טפנד זיתים, )ללא עיטוף( יין לבחירה

 ברקן ריזרב  ₪ 137     ברקן או למברוסקו ₪ 83      יהונתן ₪ 77

   ₪ 7תוספת של  - עיטוף הבקבוק

 

 
  AG2080 וכוסות עם שוקולד ייןמארז 

או  וחרוסתמארז של עמותת שווים עם פרלינים , זוג כוסות יין, )ללא עיטוף( מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחירה

 במארז עם ידית נשיאה. , קונפיטורה

 ברקן ריזרב  ₪ 147ברקן        ₪ 92יהונתן          ₪ 86

 ₪ 7תוספת של  – עיטוף הבקבוק
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 AG2081 כוכביא מארז 

 4מארז ארבעה בנים עם , מארז של עמותת שווים עם פרלינים, )ללא עיטוף( מארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחירה

 במארז עם ידית נשיאה. , לפסח והגדה גר' 120ריבות של 

 רקן ריזרב ב ₪ 158ברקן        ₪ 105יהונתן          ₪ 98

 ₪ 7תוספת של -עיטוף הבקבוק

 

 
  AG2049  אביב הגיע

מארז , או ריבה חרוסתמ"ל,  300מעולה של בוטיק פתורה  שמן זית כתיתמארז מהודר וחגיגי הכולל: יין איכותי לבחירה, 

 במארז עם ידית נשיאה. שוקולד של עמותת שווים, 

  ₪ 7תוספת של  עיטוף  ברקן ריזרב  ₪ 176ברקן        ₪ 122יהונתן          ₪ 116
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  AG0012     ומעדניםמארז זוג יינות 

תוספת סוכר במארז מקסים עם  פרי ללא 100%וריבת מעדן  חודיתיזיתים יווניים מעולים באריזת ואקום י, זוג יינות לבחירה

 .ידית נשיאה

 ברקן ריזרב ₪ 217ברקן        ₪ 114יהונתן            ₪ 102

 

 
 AG1216 מארז יין וכוסות ומעדנים

 במארז חגיגי. קונפיטורה,חרוסת ו, זוג כוסות איכותיות, )ללא עיטוף( יין לבחירה

 .₪ 48שדרוג לכוסות קריסטל:  פחות ₪ 50: במארז קרטון 

 ברקן ריזרב  ₪ 210           ברקן או למברוסקו ₪ 168          יהונתן קברנה סוביניון  ₪ 157

 ₪ 7תוספת של -עיטוף הבקבוק
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 AG2640-1 מארז קול הטבע לפסח

 –כתית מעולה טחינה אתיופית מלאה איכותית, שמן זית  ס"מ( הניתן למיתוג בתוספת תשלום, 8*8עציץ קטן לבחירה)כ 

 ומקסים. אביביבמארז ללא תוספת סוכר,  100%, מעדן ריבה בלנד המעדניה

 לאקי במבוק  ₪ 120

  השפע/עץ האושר ₪ 132
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  WINEBARמקרר יין 

 WineBar שנים, ומובילה את התחום בארץ 15מייבאת ומשווקת מקררי יין כבר מעל. 

 .אורהמסך מגע לכיוון הטמפרטורה )צלזיוס/פרנהייט( והדלקת וכיבוי הת

מעלות פחות מטמפרטורת  13מעלות )לא יותר מ  18עד  12וסת טמפרטורה: בין  .צג טמפרטורה דיגיטלי  .תאורת לד נעימה

. צבע הדלת: שחור. לא רעידות, ). נעילת מקשים )מתאים לשומרי שבתUVהסביבה. דלת זכוכית כפולה וכהה מוגנת קרינת 

 יחידות. 10. מינימום הזמנה למחיר: ₪ 50לבית לקוח  משלוח .שקט, ידידותי לסביבה, אחריות לשנה

 

 AG20 בקבוקים דיגיטאלי WineBar – 12מקרר יין 

 .אלקטרי )מוליכים למחצה( ללא מנוע ומדחס-מקרר יינות אלקטרוני העובד בשיטת התרמו

  .מ"ס 49מ עומק "ס 25.5רוחב , מ"ס 64גובה : מידות .ליטר 35בקבוקים,  12תכולה: 

620 ₪  

  

       AG29                    בקבוקים דיגיטאלי 28מקרר יין                                 AG26 בקבוק דיגיטאלי 16 מקרר יין

אלקטרי -מקרר יינות אלקטרוני העובד בשיטת התרמו

 .)מוליכים למחצה( ללא מנוע ומדחס

    .ליטר 48בקבוקים,  16תכולה: 

 מ"ס 48.5מ ועומק "ס 43רוחב , מ"ס 51.5גובה : מידות

אלקטרי -מקרר יינות אלקטרוני העובד בשיטת התרמו

 .)מוליכים למחצה( ללא מנוע ומדחס

    .ליטר 70בקבוקים,  28תכולה: 

 .מ"ס 52עומק  מ"ס 43רוחב  מ"ס 73.5גובה : מידות

720 ₪  900 ₪  

https://www.winebar.co.il/product-category/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f/
http://www.winebar.co.il/product-category/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A8-%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99/
https://www.winebar.co.il/product/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-12-%d7%91%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://www.winebar.co.il/product/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-16-%d7%91%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://www.winebar.co.il/product/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99/%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-28-%d7%91%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/
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 מארזי מתנה 
 מארזי מתנה במבחר נושאים 

 
 AG2281 מארז ייחודי לזוג יינות ההופך למתקן אחסון ליין

 .ייחודי שהופך למתקן אחסון ליין, מעולה למיתוגזוג יינות איכותיים לבחירה במארז עץ 

 ברקן ריזרב  ₪ 275ברקן        ₪ 167יהונתן                ₪ 155

 

  

                                              לפסח  טעמים סלסלת

AG2622 
 AG2614                                             גדולה סלסלת טעמים

פרי ללא  %100 -בקבוק יין איכותי לבחירה, קונפיטורת מעדן

, מפצח אגוזים, חרוסת ממרח טפנד זיתיםתוספת סוכר, 

מ"ל, פרלינים  300שמן זית בוטיק פתורה בפח , גר' 120

אריזת צלופן. ואגוזים בתפזורת בסלסלת עץ.  

הסלסלאות 2תכולה שונה מהתמחור ב   

פרי  100% -זוג יינות איכותיים לבחירה, קונפיטורות מעדן

, מארז עמותת שווים עם שוקולד, סילאןללא תוספת סוכר, 

גר',  120קונפיטורה , גר' 120חרוסת  ממרח טפנד זיתים,

מ"ל, פותחן כנפיים איכותי  300שמן זית בוטיק פתורה בפח 

ממתכת, מפצח אגוזים, אגוזים ופרלינים בתפזורת, 

 סילת עץ גדולה.בסל

 יהונתן ₪ 236 יהונתן ₪ 150

 ברקן או למברוסקו ₪ 248

 ברקן ריזרב  ₪ 335
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 ברקן או למברוסקו ₪ 156

 ברקן ריזרב  ₪ 210
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 AG2623פינוקי בוקר לפסח                                     AG2687                                              מארז אינגליש קייק 

 מארז אפיה עם כלי סיליקון 

 תבנית אינגליש קייק, לקקן ומברשת סיליקון, 

 יין יהונתן קברנה סוביניון או לבן, באריזת מתנה.

פרי, זוג מארזי עמותת  100%רביעיית מאגים, זוג מעדנים 

 שווים עם אגוזים ובוטנים מצופים שוקולד, במארז חגיגי.

 תשלוםניתן למתג את המאגים בתוספת 

82  91 ₪  
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 :תוספות

 

 מיתוג )לוגו( בתוספת תשלום.

 הנחה נוספת תינתן עבור כמויות גדולות.

 תנאים:

 המחירים אינם כוללים מע"מ.

 .₪ 1200מינימום הזמנה למוצר  .₪ 3600המחיר למינימום הזמנה של 

 מוצרים החסרים במלאי יוחלפו במוצרים מקבילים ושווי ערך.

 יחידות )אלא אם מצוין אחרת(. 20הזמנה למוצר  מינימום

 ועשויים להשתנות מעת לעת. 04/01/2022המחירים נכונים לתאריך 

 טל"ח

 

 


