
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

     

    1עמוד 
    26מתוך  

 

 

 



 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

     

    2עמוד 
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 מוצרי גורמה איכותיים 
לעבוד   בוחרים  של:  רק  אנו  והיינות  הממרחים  המעדנים,  מיטב  פתורה'המעדניה'עם  משק  את  ,   .

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

  

  
  
   

מאגד מבחר מעדני מזון עילית , מותג של טעמים, המעדניה
ביתיות, בסדרות קטנות, עם הקפדה על   המיוצרים בטכניקות

חומרי גלם מובחרים ואיכות בלתי מתפשרת. המתכונים 
  שלנו נרקחו מתוך מחשבה רבה על ייצור מזון בריא. 

שלנו, עשויים רכיבים טבעיים, ללא חומרים   מעדני הפרי
  משמרים. ללא תוספות סוכר 

  

 
  

מיוצרים במחוז לומברדיה שבצפון   הגריסיני של ה'מעדניה'
איטליה, לפי מתכון מסורתי בן מאות שנים. הם אהובים על  
כל המשפחה, על הגדולים והקטנים. הגריסיני שלנו דקים,  

  ! ארוכים, פריכים, והכי חשוב טעימים
  

הם מושלמים לכל שעה של היום: כפתיח לארוחת צהריים, 
בארוחת ערב או כנשנוש בין הארוחות. הם מצוינים לאירוח 

  עם גבינות, מטבלים, נקניקים, וכמובן לצד כוס יין משובח.  
  

  

 

  :הכל מתחיל בחומר הגלם  'מעדניה'הטחינה של ה 
השומשום עובר .  מיוצרת מזרעי שומשום שגודלו באתיופיה

שמשביח את איכות גרעין  , תהליך קצר של טרום הנבטה 
לאחר . ומעלה את ערכי הוויטמינים והמינרלים בו, השומשום

זרעי השומשום מיובשים ונטחנים באבן ריחיים בכבישה , מכן
  . קרה
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,  מיוון באריזת ואקוםמעולים סדרת זיתים  -חגיגה יוונית 
  לאורך זמן. וטריות לשמירה על איכות 

  

  

  
  
  

  

פרי וירק  100% –משקה פרימיום  .טעים כמו ביום שנקטפו
סדרת מיצים טבעיים חדשה בשילובים  . מ"ל 330 -טבעי 

מפירות וירקות שרק נסחטו והוכנסו    .חכמים וטעימים
לא הוספנו דבר כדי שתוכלו להנות מהיתרונות   -לבקבוקים

לשתות את  -סדרת המיצים של המעדנייה .שבפירות וירקות
 הטבע 

  

  

  
מציגה יינות ישראליים רעננים ואיכותיים   סדרת יהונתן

היינות מעניקים חווית . השופעים טעמים עשירים ואלגנטיים
הענבים  .וישתלבו נהדר בכל סעודה או אירועמענגת שתייה 

    .בכרמים מובחרים באזור יהודהבקפידה רבה גודלו וטופחו 
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  מארזים מכל טוב הארץ   
  מעדני גורמה, שמני זית, שוקולדים ועוד דברים טובים מארזי יינות, 

  AG2003                                                                                            שנות טובות של פעם - מתוקמארז 

  . תמימהו שנה לאחור לארץ ישראל פשוטה 40ו  מארז נוסטלגי שמחזיר אותנ
  . כל אחת גר' 120 - קונפיטורהצנצנות של  4

  קונפיטורות 4  -₪    40
   קונפיטורות + דבש 3  -₪    44
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  AG1239  אהבה שנה של  מארז 

  גר'   250קונפיטורה (ללא עיטוף),  יהונתן/אמיריםיין 
  במארז חגיגי.   ,מ"ל 250שמן זית כתית מעולה 

  ₪   6 - תוספת לעיטוף היין                      ברקן ₪ 60                 אמירים/₪ יהונתן 60 
  
 

  
  AG1240    שנה של ממושמארז 

זיתים יווניים בוואקום,  ,ללא חומרים משמרים -גריסיני איטלקי פריךמ"ל,  250גר', שמן זית כתית מעולה  250דבש טהור 
  .  הניתן למיתוג בתוספת תשלום  במארז חגיגי

 62   ₪  
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                                                                                                  AG1251           תפוח ודבש                                          מארז 

  גר', במארז חגיגי הניתן למיתוג בתוספת תשלום.  250מיץ תפוח טבעי אורגני ודבש טהור  –מארז מושלם לראש השנה 
29   ₪  

             

 
  AG2011                                                                                                        מארז יין ושמן זית              

  ושמן זית כתית מעולה בכבישה קרה, במארז חגיגי הניתן למיתוג בתוספת תשלום.  אמירים/מארז המכיל יין יהונתן 
65   ₪     
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  AG1243                                                                                                    מארז עולים למגרש              

   הניתן למיתוג בתוספת תשלום. במארז חגיגי ללא חומרים משמרים, -סוגי קמבוצ'ה אורגנית וגריסיני איטלקי 2מארז המכיל 
36    ₪  

  
  

  
  AG1242             מארז אליפות                                                                                                                   

  ז חגיגיבמאראיטלקי וזיתים יווניים,   גריסיני ,) צרפת SASSY(  אלכוהוליוסיידר אגסים   אלכוהולימארז המכיל סיידר תפוחים 
   הניתן למיתוג בתוספת תשלום.

49    ₪  
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  AG2068   שגשוגמארז 

    גר' 250קונפיטורה  (ללא עיטוף), יהונתן/אמיריםיין 
  במארז חגיגי.  ,גריסיני איטלקי פריך, ללא חומרים משמרים

  ₪   6 - תוספת לעיטוף היין               ברקן₪  56                  יהונתן/אמירים₪  51 
  

      

  AG2066           מארז שנה טובה   AG2626           ותפוחן דבשמארז   AG2620-1              מארז יין ומשאבה

ממרח קרם  ,יהונתן/אמירים יין
  ,  פלפלים

  משאבת ואקום ליין,  
  לראש השנה.  במארז חגיגי

,  גר' 250דבש טהור   ,יהונתן/אמיריםיין 
  פורס תפוחים.   -תפוחן

  במארז חגיגי. 

,  גר' 250דבש טהור  , יהונתן/אמיריםיין 
 מארז שוקולד של עמותת שווים

הניתן   במארז חגיגי  , תרומה לקהילה
  למיתוג בתוספת תשלום. 

  יהונתן/אמירים₪   61
  ברקן  ₪  66

  יהונתן/אמירים₪   56
ברקן  ₪  61  

  יהונתן/אמירים₪   61
  ברקן  ₪  66
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    AG2434-7   יין בעטיפה חגיגית

  בתוספת תשלום–בעטיפה חגיגית. ניתן להוסיף לוגו לעיצובים הקיימים  ,יהונתן/אמירים יין
  . ברוח חזון השנה החדשה שלכם  ,או לעצב אריזה מקורית

  ₪   2תוספת שקית נייר ליין                              יהונתן/אמירים₪ 32 
  

  
    AG2003-2  שנות טובות של פעם עם יין  - מארז מתוק ויין

    שנה לאחור לארץ ישראל פשוטה ותמימה. 40מארז נוסטלגי שמחזיר אותנו  
  גר' באריזת קרטון מקסימה 120 -קונפיטורה צנצנות של  4 ובנפרד,  שקית נשיאה מהודרת(ללא עיטוף) ב יהונתן/אמיריםיין 

    .ניתן למיתוג בתוספת תשלום .עם ידית
      ₪ 6 - תוספת לעיטוף היין                                       יהונתן/אמירים₪   69
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  AG2092  יח' 100מינ'                                                                                           מיני יין שנה מבורכתמארז 

  ריבות עם שנות טובות של פעם, במארז מקסים הניתן למיתוג בתוספת תשלום. 2 מל' קברנה סוביניון מרלו,  187מיני יין 
34   ₪     

  

  AG2093        יח' 100מינ':                                    מארז מיני יין שנה יצירתית                                                 

  נהדר למיתוג. ל במארז מקסים מ" 100פתורה בוטיק מל' קברנה סוביניון מרלו, שמן זית כתית מעולה  187מיני יין 
34   ₪    
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  AG1203                                            מארז זוג יינות

  , במארז מתנה חגיגי. אדום ולבן – יהונתן/אמיריםזוג יינות 

                 יהונתן/אמירים₪   59
 

  AG2001-1                                                                                                                             מארז יין במתנה

  (לא עטוף), ושוקולדים בקופסת מתנה חגיגית מקרטון. ניתן למיתוג בתוספת תשלום.  יהונתן/אמיריםיין 

  ₪   6 -תוספת לעיטוף היין                      ₪         44
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  AG2098                                                                                                            של הצלחות מארז שנה 

,  ללא תוספים טבעי –ירקות ופירות מיץ , באפייה גריסיני איטלקי פריך ,לימון כבוש ממרח(ללא עיטוף),  יהונתן/אמיריםיין 
  במארז חגיגי.   ,בטעמים משגעים

  ₪     6 - תוספת לעיטוף היין   ברקן           ₪  65              יהונתן/אמירים₪   60
  

  
                  AG2605כוסות                                                                                       2מארז יין עם  –לחיים 

  במארז חגיגי הניתן למיתוג בתוספת תשלום. ושישית פרלינים  כוסות ליין,  2(ללא עיטוף), עם  יהונתן/אמיריםיין 
  ברקן ₪  65              יהונתן/אמירים₪   59

  ₪   6 - תוספת לעיטוף היין
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    26מתוך  

 

 

  
  AG2004                                                                                                                                                                      בתבנית אפיהמארז יין 

  אריזת צלופן. ב  .בתבנית אפיה  ,ופרלינים בתפזורת(ללא עיטוף)  יהונתן/אמיריםיין 
  ₪  6 - תוספת לעיטוף היין              ₪  49
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  AG2606                                                                                      מארז יין להרמת כוסית              

  (לא כולל עיטוף), כוס יין ופרלינים, במארז חגיגי הניתן למיתוג בתשלום.  יהונתן/אמיריםיין 
  ₪  6 -תוספת לעיטוף היין  ברקן              ₪  56              יהונתן/אמירים₪   51

  
  

  
  AG1270  שנה של נחת מארז 

  במארז חגיגי.   מ"ל, 250מעולה גר', שמן זית כתית  250ג', קונפיטורה  250, דבש טהור גריסיני איטלקי פריך

62    ₪  
  



 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

     

    15עמוד 
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  AG2619         50מינ':                              עציץ ושוקולד  AG2621     50מינ':                                      יין ועציץ

  ) מזל, שגשוגבתמונה,  -שפע עץ ננסי לבחירה ( 
  ., במארז מתנה(ללא עיטוף)  יהונתן/אמיריםויין  

, מארז  ) מזל, שגשוגבתמונה,  -שפע עץ ננסי לבחירה ( 
  .  גר' 250וקונפיטורה שוקולד  פרליניעמותת "שווים" 

₪                     70 - שפע /שגשוגעם עץ ה
  ₪   63 –עם עץ המזל (לאקי במבוק) 

  ₪    6 –תוסת לעיטוף היין 

  ₪   62 - שפע /שגשוגעם עץ ה
  ₪   55 –עם עץ המזל (לאקי במבוק) 

  AG2070                                                                                                                                                                    שנה מלאה כרימון

עם ידית נשיאה הניתן למיתוג  חגיגי במארז , שוקולד עם -גר' ומארז עמותת "שווים"  250קונפיטורה  יהונתן/אמירים,יין 
  . בתוספת תשלום

    ברקן              ₪  61              יהונתן/אמירים₪   56
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    26מתוך  

 

 

  
 

  
 AG2008-1          יח' 50מינ'                                                                 מארז שנות טובות ושמן זית        

  שנה לאחור לארץ ישראל פשוטה ותמימה.  40נוסטלגי שמחזיר אותנו  מארז 
  מ"ל. 100ושמן זית כתית מעולה של בוטיק פותרה  גר' 120 -צנצנות של קונפיטורה  2

  ניתן למתג את המארז בתוספת תשלום. 
39  ₪      

  

 AG1261  שנה של חלומות 

  ללא צבעי מאכל:  פרמיוםשכולו מוצרי  מארז 
 בטעמים משגעים.   - ללא כל תוספתטבעי ומיץ  גר' 250קונפיטורה גריסיני איטלקי באפייה עם שמן זית כתית מעולה, 

  במארז חגיגי הניתן למיתוג בתוספת תשלום. 
38   ₪  
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    AG2064לדוד גיבור               מארז   AG2060                חגיגת נשנושים

קרם ממרח , יהונתן/אמיריםיין 
  פלפלים,  

 ,"שווים"של עמותת שוקולד  מארז
  . במארז חגיגי

גריסיני איטלקי  , יהונתן/אמירים יין
ללא חומרים באפייה מסורתית 

וזיתים יווניים  משמרים או צבעי מאכל
ן  באריזת קרטו ,איכותיים בוואקום

  מעוצבת. 

  

  יהונתן/אמירים₪   62
      

   יהונתן/אמירים₪   62
      

  

  

  
  AG2001-3           השלושה       מארז 

הניתנת   באריזת מתנה חגיגית .ודבש טהור ואיכותי גר' 250קונפיטורה ממרח מעולה מבית 'המעדניה', מארז מתנה הכולל: 
  . למיתוג בתוספת תשלום

41    ₪  
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  לבית  מארזי מתנה
  מארזי מתנה במבחר נושאים 

  AG2624                                                                                                                                                                                       מארז בוקר זוגי 

,  במארז  ללא תוספים במגוון טעמים משגעמיץ טבעי  גר' 250קונפיטורה ), בתוספת תשלום זוג ספלים (ניתנים למיתוג
  חגיגי לראש השנה. 

38  ₪     
 

   AG2036                                                                                                                                                                                 מארז ספלי חיבוק

מארז שוקולד של , מעדן פרי ללא תוספת סוכר מבית המעדניה, מיתוג בתוספת תשלום)(ניתן ל זוג ספלי חיבוק עגולים
     הניתן למיתוג בתוספת תשלום. , במארז חגיגיתרומה לקהילה – עמותת שווים

45   ₪  
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    26מתוך  

 

 

  
  

  
                                    99                                                                      ניתן למתג את הקופסה -    חלקים  10סט קוקטייל 

  סט להכנת קוקטליים. מעולה למיתוג (בתוספת תשלום) 
 :מארז כולל ערכת ברמן סופר פרימיום מעוצבת ואיכותית

  מ”ל 750 –שייקר נירוסטה מקצועי 
  מדיד כמויות למזיגה מדויקת של משקאות  –ג’יגר 

  מלקחיים לקרח 
  כפית ערבוב ארוכה 

  .מזלג ארוך מעוצב דו שימושי בשתי קצוות
  מאדלר מקצועי ראש שטוח 

  פותחן בקבוקים מקצועי ממתכת 
  פורר למזיגה מנירוסטה   2

  מסננת עם קפיץ 
65   ₪ 
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    20עמוד 
    26מתוך  

 

 

 AG2425   מארז קרש חיתוך ויין                                                                                                           

  באריזת מתנה מצלופן.  גר', 120בש טהור ואיכותי ד , (ללא עיטוף) יהונתן/אמירים, יין מבמבוקקרש חיתוך 
  ₪    6 - ₪. תוספת לעיטוף היין  57

  

  
 AG1232-1 חיתוך                                                                                                        מארז קרש 

  -ללא חומרים משמרים או צבעי מאכל, גריסיני איטלקי באפייהפרי,  100% -ריבת תפוח עץ ואגס  , מבמבוקקרש חיתוך 
  באריזת מתנה מצלופן. ,  וכרטיס ברכה,  ללא תוספים

34   ₪ 
   



 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

     

    21עמוד 
    26מתוך  

 

 

  
  קמפינג ולפיקניק ל מארזים

    
 AG2053                                                      נשנוש בחיק הטבע AG2052                                                     פינוק בחיק הטבע 

, באריזת מתנה עם יהונתן/אמיריםגריסיני איטלקי פריך, יין 
  ם. אדואו בצבעים: כחול   צידנית מתקפלת

  ניתן למתג את הצידנית בתוספת תשלום 

באריזת , קרם פלפלים מעולהממרח   גריסיני איטלקי פריך,
  . .בצבעים: כחול או אדום מתנה עם צידנית מתקפלת

  ניתן למתג את הצידנית בתוספת תשלום 

78   ₪  
  62   ₪  

  



 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

     

    22עמוד 
    26מתוך  

 

 

 תשורות קטנות 
  , הרמת כוסית מתאים כמתנה נלווית לתלושים, שי צנוע ללקוחות

  

  
  AG1225                                                                               יין אישי –הרמת כוסית אישית 

  . מארז יין אישי להרמת כוסית. מתנה מקסימה לימים מאתגרים
  . ןעם כרטיס ברכה ואריזת צלופ , ל קברנה סוביניון מרלו בכוס יין"מ 187בקבוק יין אישי 

22  ₪   
  

  
                                                                                                      מאג חיבוק עם דבש

AG2850        http://www.winebar.co.il/product.asp?productid=1889&CatCode=181  
  ניתן להשתמש כמארז לתלושים.  מארז מתנה צבעוני שישמח כל מקבל.

  .ניתן למיתוג בתוספת תשלוםהמאג גר', כפית לדבש, ספל "חיבוק" מקרמיקה.  120דבש  



 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

     

    23עמוד 
    26מתוך  

 

 

23  ₪   
  

  

  
                                                                                               מאג חיבוק לראש השנה

1-AG2850 http://www.winebar.co.il/product.asp?productid=1889&CatCode=181  

  . ניתן למיתוג בתוספת תשלום  ניתן להשתמש כמארז לתלושים.  מארז מתנה צבעוני שישמח כל מקבל.

17                         ₪  
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    24עמוד 
    26מתוך  

 

 

 

  
שמחה  
  http://www.winebar.co.il/product.asp?productid=1889&CatCode=181כפולה

 AG1219 

    .במארז הניתן למיתוג בתוספת תשלום מעולה, וממרח קרם פלפלים גר' 250קונפיטורה  –ממרחים מושלם לראש השנה זוג 

28  ₪    

 

     

  
  AG1231                                                                  מתיקות כפולה  AG1241                                                                 הפתעה כפולה

גר' יחד עם  250דבש טהור ואיכותי  –מארז מקסים לראש השנה 
פח שמן זית כתית מעולה, במארז עם ידית הניתן למיתוג בתוספת  

  תשלום. 

גר' ומארז שוקולד של עמותת 'שווים',   250ריבה איכותית 
  עם ידית הניתן למיתוג בתוספת תשלום. מקסים במארז 

36   ₪ 26   ₪ 

  



 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

     

    25עמוד 
    26מתוך  

 

 

  
  
 

  
  AG2061  שיתוף פעולה עם עמותת שווים  -מארז שוקולד שווים  –תרומה לקהילה 

  ההכנסות ממוצר זה מיועדת לרווחת המשתקמים. 
  המארז הינו שיתוף פעולה מיוחד עם עמותת שווים.  

10                 ₪  
  

  
  

  AG1205יין וגריסיני                      

  או משאבת ואקום ויין 
 AG1221                                     פותחן יין 

  
  AG1201יין במארז                         

וגריסיני בשקית נייר  יהונתן/אמיריםיין 
  מהודרת.  

, פותחן  (ללא עיטוף) יהונתן/אמיריםיין 
יין מנוף ממתכת או משאבת ואקום, 

  שקית נייר מהודרת. 

מהודרת  בשקית נייר  יהונתן/אמיריםיין 
מתאים כמתנה   עם גלויית שנה טובה,

  ...ללקוחות נלוות לתלושים, שי

  יהונתן/אמירים₪   35
 

  יהונתן/אמירים₪   43
  ₪ 6 -תוספת לעיטוף היין

 

  יהונתן/אמירים₪  28 
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    26עמוד 
    26מתוך  

 

 

  
  

  :תוספות
  ₪ למשטח.  ₪280 לקרטון,  30 -הובלה

אריזת מתנה ניתן לבצע אריזה בתוספת מרבית המתנות מגיעות באריזת מתנה. במוצרים שלא מצוינת 
  תשלום.

אספקת המארזים מתבצעת למיקום אחד ומחיר המשלוח משתנה בהתאם לכמות המארזים  , ככלל
  .ומיקום מקום האספקה

לפי ,  אנחנו ערוכים בצורה מיטבית למשלוחים פרטניים של מארזים ישירות לבתי עובדים, בימים אלו
  . כתובות

  לבתי הלקוחות והעובדים: משלוחים פרטניים 
  . מחיר המשלוח הפרטני נקבע לפי מיקום המשלוח וסוג המארז במשלוח

  .לפי סוג המשלוח ומקום האספקה, נשמח לייעץ בבחירת המארז הנכון לכם
המלצה גורפת היא להקדים את ההזמנות בייחוד במשלחים פרטניים בכדי להיות סמוכים ובטוחים  

  .  החגשהמארזים יתקבלו לפני 
  

 מיתוג (לוגו) בתוספת תשלום.
  הנחה נוספת תינתן עבור כמויות גדולות. 

  תנאים:
  המחירים אינם כוללים מע"מ.

  ₪. 1000מינימום הזמנה למוצר   ₪. 5000המחיר למינימום הזמנה של 
  מוצרים החסרים במלאי יוחלפו במוצרים מקבילים ושווי ערך. 

  (אלא אם מצוין אחרת). יחידות  20מינימום הזמנה למוצר 
  ועשויים להשתנות מעת לעת. 01/07/2022המחירים נכונים לתאריך 

  טל"ח 
  
  
  

  


