


יקב פסגות ממוקם בצפון הרי ירושלים על רכס גב ההר. אזור זה 

היה משופע בכרמים וביקבים בעת העתיקה ששרידיהם קיימים 

עד היום. מרתף החביות של היקב נמצא במערה עתיקה שהתגלתה 

במהלך הקמת היקב. מאז שהוקם בשנת 2003 גדל היקב בהתמדה 

סוגים שונים,   11 מ-  בקבוקים בשנה,   כ- 300,000  מייצר  וכיום 

המיוצאים לעשרות מדינות בעולם. ליקב יינות איכות הזוכים מדי 

שנה בתחרויות יוקרה, במדליות ובפרסים בינלאומיים.



במהלך חפירת המערה בה מיושנים יינות היקב נמצא מטבע עתיק 

)66-73 לספירה(. מצידו האחד  הגדול  המתוארך לתקופת המרד 

מופיעה אמפורה - כלי עתיק לאיחסון יין, והכתובת ״שנה שתיים״. 

מצידו האחר עלה גפן והכתובת ״לחירות ציון״. מטבע זה הוא סמל  

לחירות ועצמאות העם היהודי בארץ ישראל ועבורינו מסמל חיבור 

והמשכיות של התישבות ועבודת אדמה.



כרמי היין נטועים על טרסות גיר בגובה 700-900 מטר מעל פני 

ואיכותי.  מרוכז  פרי  המייצר  טרואר  והשומרון,  בנימין  בהרי  הים 

אדמת הגיר הקשה ותנאי האקלים היחודיים משפיעים על איכות 

הענבים הנדירה ועל המורכבות הייחודית של יינות היקב. בחלקות 

הקטנות והמוקפדות בפסגות, קידה, הר ברכה, אלון מורה ומטע  

היבול נמוך ואיכותי, ונבצר ידנית. 







זנים  שני  ושיראז,  סוביניון  מקברנה  יומרני  ולא  ייחודי  בלנד 

המשלימים זה את זה. הענבים נבצרו מכרמים הממוקמים צפונית 

ומאוזן  פירותי  מרענן,  יין  הינו  סיני  מטר.   900 בגובה  לירושלים 

המתאפיין במרקם קטיפתי וסיומת ארוכה.

750 מ״ל.  יין מבושל



פרנק  קברנה  מענבי  הופק  אשר  ייחודי  יין  הינו  פרנק  קברנה 

בעל  אלגנטי  היין  ירושלים.  הרי  שבדרום  מטע  במושב  הגדלים 

פרי אדום ובהיר, ירקרקות פלפלית, מבנה בינוני, חומציות בריאה 

ואופי רענן והוא דוגמא לקברנה פראנק קלאסי במיטבו.

750 מ״ל.  יין מבושל



פסגות מרלו הינו יין עשיר המתאפיין במבנה מהודק ועמוד שדרה 

חומצי תומך. ליין ארומות וטעמים של פירות יער אדומים, שזיף 

אדום, דובדבן אדום ושחור ונגיעות ירקרקות. יין אלגנטי עם ביטוי 

ישראלי איכותי וייחודי לזן זה. היין יושן בחביות עץ אלון צרפתיות 

במשך 13 חודשים ויתלווה היטב לארוחות בשריות.

750 מ״ל.  יין לא מבושל



פסגות קברנה סוביניון הופק מ 100% ענבי קברנה סוביניון הגדלים 

בכרמים צפונית לירושלים. היין אלגנטי, בעל מבנה עשיר וסיומת 

טעמים  עם  קלאסי  סוביניון  קברנה  של  עוצמה  ומפגין  ארוכה 

עשירים של קסיס, פירות יער, שזיפים דובדבנים ופטל.

750 מ״ל.  יין מבושל / לא מבושל



פסגות אדום הינו בלנד המורכב מזנים בורדולזיים המשלימים זה 

את זה. הרכב היין הוא משילוב ייחודי של ענבי קברנה סוביניון, 

מרלו, קברנה פראנק, ופטי וורדו. היין מאוזן והרמוני, בעל מבנה 

יושן בחביות עץ  עשיר ורחב עם טעמים וארומות מרובדים. היין 

אלון צרפתיות במשך 14 חודשים.

יין מבושל / לא מבושל

375 מ״ל / 750 מ״ל / 1.5 ל׳ / 3 ל׳ / 5 ל׳



צרפת  מדרום  שונים  ענבים  מזני  המורכב  בלנד  הינו  פיק  פסגות 

ומורברדרה.  סירה  פטיט  סירה,  הישראלי:  לאקלים  המותאמים 

היין ארומטי עשיר ודחוס. פרי שחור, פלפל שחור, שוקולד מריר, 

חומציות  עם  קטיפתי  מרקם  ליין  ומינרליות.  מיובשים  פרחים 

תומכת. היין צפוי להשתבח על ציר הזמן.

750 מ״ל.  יין לא מבושל



פסגות קברנה סוביניון סינגל ויניארד מופק מכרם יחידני הממוקם 

בהרי ירושלים בגובה 900 מטר. היין מביא לידי ביטוי את האדמה 

בהרמוניה  ניגודים  של  נדיר  שילוב  הכרם,  גדל  עליה  היחודית 

טעמים  של  עושר  ורכות,  עוצמה  עדינות,  מהודק,  מבנה  נפלאה, 

ודומיננטיות. ליין עשיר זה צבע אדום עמוק והוא מאופיין בארומות 

וטעמים עמוקים, רבדים של פירות יער, פרי אדום דומיננטי ואדמה. 

היין יושן במשך 13 חודשים בחביות עץ צרפתיות.

750 מ״ל.  יין מבושל / לא מבושל







פסגות רוזה הינו בלנד של זני ענבים אדומים אשר נבצרו ברמת 

הבשלה המתאימה ליין רוזה מכרמים הממוקמים צפונית לירושלים 

בגובה 700 מטר. רוזה פסגות הוא יין רענן ופריך, בעל קו מינראלי, 

מבנה אלגנטי וארומות וטעמים של פרחים, פירות הדריים ופירות 

יער ולכן גם יהווה בן לוויה ראוי למגוון מאכלים.

750 מ״ל.  יין לא מבושל



ויונייה  ענבי   100% מ  שהופק  מובהק  זני  יין  הינו  ויונייה  פסגות 

בגובה  לירושלים  דרומית  הממוקמים  בוגרים  מכרמים  שנבצרו 

550 מטר. היין בעל מבנה מאוזן, ארומטי, עשיר ומלא ועם רמות 

אלכוהול מאוזנות.

750 מ״ל.  יין לא מבושל



מכרמים  שנבצרו  שרדונה  ענבי   100% מ  הופק  שרדונה  פסגות 

גיר  אדמת  על  מטר   900 בגובה  לירושלים  צפונית  הממוקמים 

כן הינו מרוכז  ועל  היין תסס בחביות עץ צרפתיות חדשות  רכה. 

ובעל מבנה חומצי. היין ארומטי עשיר ומלא ובעל רמות אלכוהול 

מאוזנות. מתאים למגוון מאכלים.

750 מ״ל.  יין מבושל / לא מבושל







שניים בבקבוק אחד...

לאלה שרוצים ליהנות משני בקבוקי אדום באחד,

לארועים מיוחדים וליישון איכותי יותר.



בקבוקי 3 או 5 ליטר השקועים במארז עץ גושני 

מהודר, אשר גולפו על ידי אומן בעבודת יד.



מארז מתנה ייחודי, שקית עץ בה ניתן לשלב 3 

בקבוקים לבחירתכם. אנחנו מאמינים בשימוש 

על  ובשמירה  במיחזור  טבעיים,  בחומרים 

כך שתוכלו  עיצבנו  הסביבה. את שקית העץ 

לעשות בה שימוש חוזר כמעמד לג'ורנלים.



טבעי.  מעץ  שישייה  מארז 

להנות  שרוצה  למי  מושלם 

שונים  סוגים   6 של  ממיקס 

במארז מהודר.






