
































CHAMPAGNE

The Champagne wine region (archaic English: Champany) is a historic

province within the Champagne administrative province in the northeast

of  France. The area is best known for the production of the sparkling

white wine that bears the region's name. EU law and the laws of most

countries  reserve  the  term  "Champagne"  exclusively  for  wines that

come from this  region  located about 100 miles (160 km) east of  Paris.

The viticulture boundaries of Champagne are legally  de�ned and split

into �ve wine producing districts within the  administrative  province:

Aube, Côte  des  Blancs, Côte de  Sézanne,  Montagne de Reims and

Vallée de la Marne. The towns of Reims and Épernay are the commercial

centers of the area.

Jacquart, Mosaique, Brut 75cl 500

Jacquart, Mosaique Rose, Brut 75cl 700

Louis Roederer Brut Premium 75cl 1,200

Louis Roederer Cristal 75cl 4000

Moët & Chandon Brut Impérial 75cl 700

Moet & Chandon Brut Imperial Rosé 75cl 1,100

Dom Pérignon 75cl 3300

Dom Pérignon Rose 75cl 5,000

PROSECCO

Prosecco is an Italian sparkling white wine generally dry or extra dry

wine,  normally  made from  Glera ("Prosecco") grapes.  Although  the

name is derived from the Italian village of Prosecco near Trieste where

the grape have originated.At the  beginning of the sixteenth century in

Trieste to give greater visibility to the main local product. Approximately

150 million bottles of Italian Prosecco are produced annually.

Glera, Rocca dei Forti, Veneto, Italy 245

All Prices are in UAE Dirham and area inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

15.5 x 43 cmSIDHI - 311019/111219/030220/19/29/070320/12/090620



All Prices are in UAE Dirham and area inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

WINE  BY THE GLASS

PROSECCO

RoccadeiForti, Brut NV  65

Glera

WHITE WINE  15cl 25cl

 

Château Ksara, Bekaa Valley 70 110

Sauvignon, Muscat, Clairette,

Blanc de l’Observatoire 

Château Ksara, Blanc de Blancs, 75 125

Bekaa Valley

Chardonnay, Sauvignon, Semillon

Clos St. Thomas, Les Gourmets Blanc, 50 80

Bekaa Valley 

Sauvignon Blanc, Viognier, Obeidy

RED WINE
 

Clos St. Thomas, Les Gourmets Rouge, 50 80

Bekaa Valley

Grenache, Cinsault, Syrah,

Cabernet Sauvignon 

Réserve du Couvent, Bekaa Valley 70 117

Cabernet Sauvignon, Syrah,

Cabernet Franc

Domaine des Tourelles, Bekaa Valley 65 110

Syrah, Cabernet Sauvignon,

Cinsault, Tempranillo

ROSÉ WINE

Sunset Rosé, Bekaa Valley 70  115

Cabernet Franc, Syrah

Clos St. Thomas, Les Gourmets Rose, 50 80

Bekaa Valley

Syrah, Cinsault, Petit Verdot



CHATEAU ST. THOMAS 

Established in 1990 by Saeed Touma and his family on a hill overlooking

the Bekaa Valley, Château St. Thomas  estate is a vineyard  spreading

over sixty �ve hectares and a wine storehouse for fermentation and aging,

while  Lebanon’s  four  season  provide  an  ideal   climate  for  grapes,

Château  St. Thomas  vineyard  soil  offer  excellent  grape  growing

condition, located on a hill  overlooking the Bekaa Valley  altitude of

100 meters,  vineyard  spreading over 65  hectares and  exposed on the

eastern slope of mount Lebanon.

WHITE WINE

Les Gourmets Blanc, Bekaa Valley 235

Sauvignon Blanc, Viognier, Obeidy

Obeidy St Thomas, Bekaa Valley 360

Obeidy (Indigenousgrapefrom Lebanon)

Chardonnay, St Thomas Bekaa Valley 495

Chardonnay

ROSÉ WINE

Les Gourmets Rose, Bekaa Valley 235

Cinsault, Syrah, Petit Verdot 

RED WINE

Les Gourmets Rouge, Bekaa Valley 235

Grenache, Cinsault, Syrah, Cabernet Sauvignon

Pinot Noir St. Thomas, Bekaa Valley 485

Pinot Noir

 

Les Emirs, Bekaa Valley 485

Merlot, Cabernet, Syrah

Château St. Thomas, Bekaa Valley 650

Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah

Merlot A St. Thomas, Bekaa Valley 950

Merlot

DESSERT WINE

Miel du Clos, Bekaa Valley 575

Muscat de Hamburg

Delice, Bekaa Valley 575

Grenache

All Prices are in UAE Dirham and area inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes



All Prices are in UAE Dirham and area inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

DOMAINE DES TOURELLES

Frenchman  François-Eugène  Brun  laid the  foundation  stone of

Domaine  des  Tourelles  in  Chtaura  back in  1868,  provide  the  best

biological conditions for a natural wine making process which preserves

the authentic taste of Lebanon’s “terroir”. Today, The winery was built

following an  intelligent  ancestral  design  that  takes  advantage of the

best  outdoors’  factors  (keeping the  ideal  ambient  temperature all

year long).

RED WINE

Domaine des Tourelles, Bekaa Valley  325

Syrah, Cabernet Sauvignon

ROSÉ WINE

Domaine des Tourelles, Bekaa Valley 475

Syrah, Cabernet Sauvignon, Cinsault, Tempranillo

CHATEAU KSARA

Château Ksara has preserved Lebanon's rich wine making heritage for

over 150 years, laying down the foundation for Lebanon's modern wine

making industry. Founded in 1857 by  Jesuit Priests who  produced the

country's �rst dry red wine, Château Ksara is Lebanon's oldest, largest

and most visited winery.

WHITE WINE Btl

Blanc de l’Observatoir, Bekaa Valley 315

Sauvignon, Muscat, Clairette

Blanc de Blancs, Bekaa Valley 360

Chardonnay, Sauvignon, Semillon

Château Ksara, Bekaa Valley 545  

Chardonnay

 

RED WINE

Réserve Du Couvent, Bekaa Valley 325

Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc

Château Ksara, Bekaa Valley 425

Cabernet Sauvignon

Cuvée du Troisième Millénair, Bekaa Valley 1,100

Cabernet Franc, Petit Verdot, Syrah

Le Souverain, Bekaa Valley 2,100

Cabernet Sauvignon, Arinarnoa

 

ROSÉ WINE

Sunset Rosé, Bekaa Valley 325

Cabernet Franc, Syrah



CHATEAU KEFRAYA 

The story began in 1950, when Michel de Bustros founder, Château

Kefraya is the second biggest winery in the Bekaa Valley with land that

extends up to  300  acres  amongst the  foothills of Mount Barouk, that

Château Kefraya started  producing its own wine  using its own grapes

issued from its own vineyards and its own cellar endowed with state of

the art  technical  equipment, Clay  chalk and  stony soils,  exposed to

exceptional sunshine, became  the  birthplace of a large wine  producing

domain in Lebanon.

WHITE WINE

Château Kefraya Blanc de Blancs, BekkaValley 445

Viognier, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Ugni Blanc

RED WINE

Les Breteches, Bekaa Valley 315

Cabernet Sauvignon, Grenache, Mourvedre, Syrah

Comte de M, Bekaa Valley 1,100

Cabernet Sauvignon, Syrah, Mourvèdre, Carignan

All Prices are in UAE Dirham and area inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes



All Prices are in UAE Dirham and area inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

COCKTAILS

BATMOA 70
Vodka, fresh basil, lime, raspberry,

brown sugar, Sprite

FLOWER OF TUNISIA 60
Vodka, Triple Sec, lemon, sugar syrup, karkade

MIDDLE EASTERN MOJITO 55
Rum, apple syrup, lime, mint leaves, karkade

ZAATAR AND GIN 60
Gin, lime, zaatar, watermelon, sugar

CARAMEL 75
Bailey’s, Jägermeister, caramel syrup, Snickers

G.P.A. 55
Gin, pineapple marmalade, angostura,

simple syrup, pineapple juice

BYBLOS SANGRIA 130
Whisky, port wine, red wine, �gs marmalade,

molasses, pinch of sumac, maraschino cherry, grapes

GUBAL 75
Rum, mint leaves, fresh watermelon,

orange blossom water

AHUM 65
Vodka, dry vermouth, pomegranate juice, soda,

fresh pomegranate, sugar

MOCKTAILS

BERBERIAN KARKEDE 40
Fresh raspberry, blackberry, mint, sugar syrup,

karkade juice, Sprite

LEMONADE MOUWACAH 40
Fresh strawberry, lime, sugar syrup, apple juice

QORTAJ 40
Lemon, strawberry, apple syrup

GOLD SOUK 40
Fresh pineapple, strawberry, mint leaves,

pineapple juice, cranberry juice

BYBLOS PASSION 40
Fresh watermelon, mint leaves, passion fruit syrup, Sprite

5PM 40
Mango purée, strawberry purée, passion fruit

syrup, sugar syrup



All Prices are in UAE Dirham and area inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

BEER    BTL

Almaza    40

Heineken    40

Budweiser    40

Sol    40

Peroni    40

Stella    40

Bavaria  (non-alcoholic)    35

APERITIF    4CL

Pernod    40

Ricard    40

Campari    40

Martini Bianco / Extra Dry / Rosso   40

Pimm’s    45

ARAK                              4CL  20CL  37.5CL    BTL

Arak Ksarak 50       425 750

Touma Arak 45   475

Arak de Kefraya 60       525 900

Gantous & Abou Raad Arak 45   475

Arak Brun 55 325      475 800

BLENDED                     4CL        37.5CL           BTL

SCOTCH WHISKY

Johnnie Walker Black 60  580 900

Johnnie Walker Blue 240   3,950

Johnnie Walker Gold 80   1,200

Johnnie Walker Red 45  370 625

J&B Rare 40   625

Chivas Regal 18 yrs 95   1,675

Chivas Regal 12 yrs 55  500 800

Royal Salute    2,500



All Prices are in UAE Dirham and area inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

SINGLE MALT 4CL BTL

SCOTCH WHISKY

Macallan 12 yrs 105 1,670

Macallan 18 yrs 245 4,750

Glenmorangie 18 yrs 230 3,400

Glenmorangie 10 yrs 75 910

Talisker 10 yrs 70 1,000

Glenkinchie 12 yrs 90 1,450

Glen�ddich 12 yrs 55 750

Glenlivet 12 yrs 55 990

IRISH WHISKY 4CL BTL

Jameson 40 600

CANADIAN & 4CL BTL

AMERICAN WHISKEY

Jack Dniel’s 48 725

Jim Bean 40 450

VODKA 4CL BTL

Grey Goose 65 1,150

Belvedere 65 1,200

Roberto Cavalli 80 1,350

Kauffman 200 3,250

Ciroc 65 975

Ketel One 65 1,100

Absolut Blue 45 650

RUM 4CL BTL

Havana Anèjo 7 yrs 60 850

Havana Anèjo 40 600

Bacardi White 40 600

Bacardi Gold 45 650

Captain Morgan Dark 40 625

Captain Morgan Spiced Gold 45 650



All Prices are in UAE Dirham and area inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

GIN 4CL BTL

Hendrick’s 60 1,090

Tanqueray 10 yrs 75 1,000

Tanqueray 45 700

Bombay Sapphire 45 950

Beefeater 40 600

TEQUILA 4CL BTL

Patron Anèjo 75 1,200

Patron Silver 70 1,050

Don Julio Anèjo 105 1,370

Patron Coffee 65 950

José Cuervo Gold 50 750

José Cuervo Silver 50 750

COGNAC 4CL BTL
ARMAGNAC

Hennessy Paradis 500 8,250

Hennessy X.O. 200 3,150

Hennessy V.S.O.P. 65 1,250

Remy Martin X.O. 200 3,250

Remy Martin V.S.O.P.  65 975

PORT & SHERRY  4CL

Taylor’s 10 yrs  175

DIGESTIVE LIQUEUR  4CL

Grand Marnier   50

Bailey’s Irish Cream  45

Amaretto Disaronno  45

Sambuca Vaccari  45

Limoncello  55

Frangelico  60

Jägermeister  45

Cointreau  50

Kahlúa  45

Fernet Branca  50

Drambuie  50

GRAPPA  4CL

Alexander Bianca  60



All Prices are in UAE Dirham and area inclusive of all applicable
service charges, local fees and taxes

WATER BTL

Sohat 1L     32

Rim 1.5L     30

Rim 0.5L     16

Water Falls 0.5L (Sparkling)     22

Water Falls 0.5 (Still)     22

Water Falls 1.0L (Sparkling)     32

Water Falls 1.0L (Still)     32

Al Ain 0.5L     12

Al Ain 1.5L     22

FRESH JUICES GLS

Orange 32

Carrot 32

Watermelon 32

Pineapple 32

Lemon Mint 32

Lemon Juice 32

SOFT DRINK &                                BLT / CAN
ENERGY DRINK

Coca Cola 26

Coca Cola Light 26

Sprite 26

Sprite Light 26

Ginger Ale 26

Fanta 26

Bitter Lemon 26

Soda Water 26

Tonic Water 26

Red Bull Energy Drink  40

(Regular / Sugar Free)

COFFEE

Espresso 30

Double Espresso 36

American Coffee 36

Macchiato 30

Caffè Latte 36

Cappuccino 36

Turkish Coffee 34

Hot Chocolate 32

Tea (assorted selections of �ne teas) 30

Moroccan Tea 50



كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشتمل على كافة رسوم الخدمات
والرسوم المحلية والضرائب المعمول بها.

قنينة ماء 

٣٢ صحة ١٠٠ ل 
٣٠ ريم ١٫٥ ل 
١٦ ريم ٠٫٥ ل 
٢٢ واترفالز ٠٫٥ ل (غازية) 
٣٢ واترفالز ٠٫٧٥ ل (غازية) 
٢٢ واترفالز ٠٫٥ ل (معدنية) 
٣٢ واترفالز ٠٫٧٥ ل (معدنية) 
١٢ العين ٠٫٥ ل 
 ٢٢ العين ١٫٥ ل 

بالكاس  عصائر طازجة 

برتقا ل    ٣٢
مانجو    ٣٢  
جزر    ٣٢
عصير بطيخ    ٣٢
أناناس    ٣٢
ليمون نعناع    ٣٢
عصير ليمون    ٣٢

قنينة / علبة مشروبات غازية & 
مشروبات الطاقة

كول/كوال    ٢٦
كوكا كوال اليت    ٢٦
سبرايت    ٢٦
سبرايت اليت    ٢٦
جنجر ايل    ٢٦
فانتا    ٢٦
بيتر ليمون    ٢٦
صودا    ٢٦
ماء تونيك    ٢٦
مشروب الطاقة ريد بول    ٤٠

عادى/ ريد بول خال من السكر
                             

قهوة

أسبرسو    ٣٠
أسبرسو مزدوج    ٣٦
قهوة أمريكية    ٣٦
ماكياتو    ٣٠
قهوة التيه    ٣٦
كابوتشينو    ٣٦
قهوة تركية    ٣٤
شوكوال ساخنة    ٣٢
تشكيلة من الشاي    ٣٠
شاي مغربي    ٥٠



كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشتمل على كافة رسوم الخدمات
والرسوم المحلية والضرائب المعمول بها.

قنينة ٤سل  جين 

هيندريكس    ٦٠    ١٠٩٠
تنكيري ١٠سنوات     ٧٥   ١٠٠٠
تنكيري    ٤٥    ٧٠٠ 
بومباي سفاير    ٤٥    ٩٥٠ 
بيفيتر    ٤٠    ٦٠٠

قنينة ٤سل  تيكيال 

باترون أنيخو    ٧٥   ١٢٠٠
باترون سيلفر    ٧٠   ١٠٥٠
دون خوليو أنيخو    ١٠٥   ١٣٧٠
باترون كافيه     ٦٥    ٩٥٠ 
خوسيه كويرفو غولد    ٥٠    ٧٥٠
خوسيه كويرفو سيلفر    ٥٠    ٧٥٠

قنينة ٤سل  كونياك & أرمانيك 

هينيسي باراديز  ٥٠٠   ٨٢٥٠
هينيسي أكس او  ٢٠٠   ٣١٥٠

هينيسي ف.س.او.ب    ٦٥   ١٢٥٠ 
ريمي مارتن أكس.او   ٢٠٠  ٣٢٥٠ 
ريمي مارتن ف.س.او.ب    ٦٥    ٩٧٥

٤سل بورت & شيري  

تايلور/١٠سنوات    ١٧٥ 

٤سل ديجيستيف ليكور  

غراند مارنييه     ٥٠ 
بايليز أيريش كريم     ٤٥
أماريتو ديسيروني      ٤٥
سامبوكا فاساري     ٤٥
ليمونشيللو     ٥٥
فرانجيليكو     ٦٠
ياغرمايشتر     ٤٥

كانترو     ٥٠  
كاهلوا     ٤٥
فيرنيت برانكا     ٥٠
درامبوي     ٥٠

٤سل غرابا  

الكسندر بيانكا                                                       ٦٠



كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشتمل على كافة رسوم الخدمات
والرسوم المحلية والضرائب المعمول بها.

سينغل مالت
قنينة ٤سل  سكوتش ويسكي 

ماكلن ١٨  سنة   ٢٤٥  ٤٧٥٠ 

ماكلن ١٢سنة   ١٠٥  ١٦٧٠

غلنمورنجي ١٨ سنة   ٢٣٠  ٣٤٠٠

غلنمورنجي ١٠ سنوات    ٧٥   ٩١٠

تاالسكر  ١٠ سنوات    ٧٠  ١٠٠٠

غلينكنشي ١٢سنة    ٩٠  ١٤٥٠

غلينفيديش ١٢ سنة    ٥٥   ٧٥٠

غلينلفيت ١٢سنة    ٥٥   ٩٩٠

قنينة ٤سل  أيريش ويسكي 

جيمسون    ٤٠   ٦٠٠

ويسكي أمريكي &
قنينة ٤سل   كندي 

جاك دانيالز    ٤٨   ٧٢٥

جيم بيم     ٤٠   ٤٥٠

قنينة ٤سل  فودكا 

غراي غوز    ٦٥  ١١٥٠

بيلفيدير    ٦٥  ١٢٠٠ 

روبيرتو كافالي    ٨٠  ١٣٥٠

كوفمان   ٢٠٠  ٣٢٥٠

سيروك    ٦٥   ٩٧٥

كيتيل وان    ٦٥  ١١٠٠

ابسوليوت بلو    ٤٥   ٦٥٠

قنينة ٤سل  روم 

هافانا٧سنوات    ٦٠  ٨٥٠

هافانا أنيخو    ٤٠  ٦٠٠

باكاردي وايت    ٤٠  ٦٠٠

باكاردي غولد    ٤٥  ٦٥٠

كابتن مورغن دارك    ٤٠  ٦٢٥ 

كابتن مورغن سبايس غولد    ٤٥  ٦٥٠



كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشتمل على كافة رسوم الخدمات
والرسوم المحلية والضرائب المعمول بها.

قنينة بيرة    

الماسة       ٤٠

هينيكين       ٤٠

بدوايزر       ٤٠

سول       ٤٠ 

بيروني        ٤٠

ستيال       ٤٠

بافريا (بيرة بدون كحول)       ٣٥

٤سل أبييرتيف    

بيرنود       ٤٠

ريكارد       ٤٠

كمباري       ٤٠

مارتيني بيانكو/ اكسترا دراي / روسو     ٤٠  

بيمس       ٤٥ 

قنينة ٣٧٫٥ سل  ٢٠سل  ٤سل  عرق 

عرق كساراك    ٥٠        ٤٢٥   ٧٥٠

عرق توما    ٤٥     ٤٧٥

عرق كفريا    ٦٠      ٥٢٥   ٩٠٠

عرق غنطوس و أبو رعد    ٤٥     ٤٧٥

عرق بران    ٥٥     ٣٢٥     ٤٧٥   ٨٠٠

زجاجة ٣٧٫٥ سل  ٤سل    سكوتش ويسكي 

جوني واكر بالك    ٦٠            ٥٨٠    ٩٠٠

جوني واكر بلو   ٢٤٠    ٣٩٥٠

جوني واكر غولد    ٨٠     ١٢٠٠

جوني واكر رد    ٤٥            ٣٧٠    ٦٢٥

ج & ب رار    ٤٠      ٦٢٥

شفاز ريغال ١٨سنة    ٩٥       ١٦٧٥

شفاز ريغال١٢سنة    ٥٥            ٥٠٠    ٨٠٠

رويال ساليت      ٢٥٠٠



كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشتمل على كافة رسوم الخدمات
والرسوم المحلية والضرائب المعمول بها.

الكوكتيالت

٧٠ باتموا 
فودكا، حبق، اليم، توت، سكر أسمر، سبرايت

 
 ٦٠ زهرة تونس 

فودكا، تريبل سك، حامض، سكر، كركده

 ٥٥ موهيتو الشرقي 
روم، شراب التفاح، اليم، نعناع، كركديه

٦٠ زعتر و جين 
جين، زعتر، اليم، بطيخ، سكر

 ٧٥ كراميل 
بايليز، جغرمايستبر، شراب الكراميل، سنيكرز

 ٥٥ ج . ب . أ 
جين، مربى األناناس، أنغستورا، سكر، عصير األناناس

 ١٣٠ بيبلوس سانغريا 
ويسكي، نبيذ بورتو، نبيذ أحمر، مربى التين، دبس الرمان،

سماق، كرز احمر، عنب

 ٧٥ غوبل 
روم، نعناع، بطيخ، ماء زهر

 ٦٥ أهوم 
فودكا، دراي فيرموت، رمان، عصير الرمان، صودا

الموكتيالت

٤٠ بربارين كركده 
توت أحمر، توت أسود، نعناع، كركدي، سبرايت

٤٠ ليموناضة موشحة 
فراولة، اليم، حامض، سكر، عصير تفاح

 ٤٠ قرطاج 
ليموناضة، فراولة، عصير التفاح

٤٠ السوق الذهبي 
أناناس، فراولة، نعناع، عصير األناناس، عصير التوت

٤٠ بيبلوس باشون 
بطيخ، نعناع، شراب فاكهة الباشن، سبرايت

 ٤٠ ٥ . ب . م 
منغا، فراولة، شراب البشون، سكر



كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشتمل على كافة رسوم الخدمات
والرسوم المحلية والضرائب المعمول بها.

شاتو كفريا

بـدأت القـصـة فـي عام ١٩٥٠، عـنـدما قـام مـيشال دي بوستروس. مؤسس شـاتـو

كفريا الذي يعتبر ثاني أكبر مصنع نبيذ في وادي البقاع حيث يقع المصنع في أرض

مساحتها حوالي ٣٠٠ فدان تمتد بين سفوح جبل بـاروك، حيث بدأ شاتو كفـريا في

إنتاج النبيذ الخاص به باستخدام العنب الذي يتم انتاجه من مـزارع الكروم الخـاصـة

به، ويمتلك مصنع للخمور تم تجهيزه بأحدث المعدات الفنية والطين الطباشيري

والتربة الحجرية التي تتعرض ألشعة الشمس على نحو اسـتثـنائي مـما جـعـله اكبـر

مقر إلنتاج النبيذ في لبنان.

النبيذ األبيض
 

٤٤٥ شاتو كفريا، بالنك دي بالنك، وادي البقاع، فيوجنير، 
شاردوناي، سوفينيون بالنك ، اوجني بالنك

النبيذ األحمر
 

٣١٥ لي بريتيش، وادي البقاع 
كابيرنيت ساوفيجنون، جريناش، مورفيدي، سيراه

١,١٠٠ كومت دي م، وادي البقاع 
كابيرنيت ساوفيجنون، سيراه، مورفيدي، كارينيان



كافة األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشتمل على كافة رسوم الخدمات
والرسوم المحلية والضرائب المعمول بها.

دومان دو تورال

لقد قام فرينشمان فرانسوا – ايجوين في عام ١٩٦٨ بإرساء حجر األساس لمصـنـع

خمور دومان دو تورال خلف منطقة شتورا، التي تـوفر افضـل الظروف البيولوجية

لعملية تصنيع النبيذ الطبيعي التي تحافظ على المذاق األصيل لالرض في لبنان.

اليوم تتم عملية تصنيع الخمور وفق تصميم ذكي مستمد من االسالف باالستفادة

من أفضل العوامل الخارجية (الى جانب الحفاظ على درجة الحرارة المحيطة المثالية

على مدار العام).

النبيذ األحمر
 

٣٢٥ دومان دو تورال، وادي البقاع 
سيراه، كابيرنيت ساوفيجنون

النبيذ الوردي
 

٤٧٥ دومان دو تورال، وادي البقاع 
سيراه، كابيرنيت ساوفيجنون، سينسولت، تيمبرانيلو

شاتو كسارة

لقد حافظ مصنع شاتو كيسارة للخمور على التراث الغـني في لبنان لفترة تربو عن

١٥٠ عامًا، حيث أرسى حجر األساس للصناعة الحـديـثـة للنـبـيـذ فـي لبـنـان. لقـد تـم

تأسيس مصنع شاتو كسارة في عام ١٨٥٧ بواسطة قساوسة يسويت، حيث يعتبر

اول نبيذ احمر فـي الدولة. يعتبـر شاتـو كسارة أقدم وأكبر مصنع للخمور والموقع

األكثر الذي تتم زيارته في لبنان.

زجاجة النبيذ األبيض 

٣١٥ بالنك دي اوبسيرفاتوار، وادي البقاع، 
سوفينيون، مسقط، كليريتي

٣٦٠ بالنك دي بالنك، وادي البقاع، شاردونيه، 
سوفينيون، سيميليون

٥٤٥ شاتو كسارة، وادي البقاع 
شاردونيه

النبيذ األحمر

٣٢٥ ريسيرف دو كوفينت، وادي البقاع، 
كابيرنيت سوفينيون

٤٢٥ شاتو كسارة، وادي البقاع، شاردونيه، 
كابيرنيت سوفينيون

١,١٠٠ كوفيي دو تروسمي ميلينير، وادي البقاع 
كابيرنيت فرانس، سيرا

٢,١٠٠ لو سوفيرين، وادي البقاع 
كابيرنيت سوفينيون، ارينانوا

النبيذ الوردي

 ٣٢٥ سن سيت روز، وادي البقاع 
كابيرنيت فرانس، سيرا
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شاتو سانت توماس

تـم تـأسـيـس المـصــنـع فـي عام ١٩٩٠ بواسـطة سعيد توما وعائلته على سفح تله

تطل على وادي البقاع. ان شاتو سانت توماس عبارة عن مزرعة كرم تمتد بمساحة

تـبـلغ خـمـسـة وسـتـون هـكتـار الى جـانـب مـتـجر لتخـمـير وتعتيق النبيذ، حيث توفر

المواسم األربعة القائمة في لبنان مناخا مناسبًا لزراعة الكرم، حيث توفر تربة مزرعة

شاتو سانت توماس، ظروف ممتازة لزراعة الكرم، حيث تقع على سفح تلة ارتفاعها

١٠٠ متر فوق سطح البحر تطل على وادي البقاع، تـوفـر تـربة شـاتو سـانت توماس

ظـروف مواتـيـة وممتازة لزراعــة الكروم، وتـقـع عـلـى تـل يـطـل عـلـى وادي البـقـاع،

حيث تمتد كروم العنب على مساحة ٦٥ هكتاًرا  قبالة المنحدر الشرقي لجبل لبنان.

النبيذ االبيض

٢٣٥ ليه جورميه بالنك، وادي البقاع 
سوفينيون بالنك، فيونييه، عبيدي

٣٦٠ عبيدي سانت توماس، وادي البقاع 
عبيدي (عنب لبناني أصلي)

٤٩٥ شاردونيه، سانت توماس، وداي البقاع 
شاردونيه

النبيذ الوردي

 ٢٣٥ ليه جورميه روز، وادي البقاع 
سينسو، سيراه، بيتيت فردوت

النبيذ األحمر

٢٣٥ ليه يه جورميه روج، وادي البقاع 
غريناش، سينسولت، سيراه، كابيرنيت ساوفيجنون

٤٨٥ بينوت نوا سانت توماس، وداي البقاع، 
ميرلوت، كابيرنيت، سراه

٤٨٥ لي أمير، وادي البقاع 
ميرلوت، كابيرنيت، سيراه

٦٥٠ شاتو سانت توماس، وادي البقاع 
ميرلوت، كابيرنيت ساوفيجنون، سيراه

٩٥٠ ميرلوت أ سانت توماس، وادي البقاع 
ميرلو

نبيذ الحلوى

٥٧٥ ميل دو كلوس، وادي البقاع 
مسقط دي هامبورغ

٥٧٥ ديليس، وادي البقاع 
جريناشي
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النبيذ بالكأس

بروسيكو

٦٥ روكا دي فورتي، بروت ان في  
جليرا 

٢٥ سنتيلتر ١٥ سنتيلتر  النبيذ األبيض 

١١٠ شاتو كسارة، وادي البقاع        ٧٠ 
سوفينيون، مسقط، كليرت،

بالنك دو لوبسيرفاتوار

 
١٢٥ شاتو كسارة، بالنك دي بالنك،       ٧٥ 

وادي البقاع شاردونيه، سوفينيون، سيميليون

كلوس سانت توماس، ليه غورميه بالنك

٨٠ وادي البقاع سوفينيون بالنك،      ٥٠ 
فيونييه، عبيدي

النبيذ األحمر

٨٠ كلوس سانت توماس، لي جورمنتس روج،      ٥٠ 
وادي البقاع

غريناش، سينسولت، سيراه،

كابيرنيت ساوفيجنون

 
١١٧ دريزيرف دي كوفينت، وادي البقاع     ٧٠ 

كابيرنيت ساوفيجنون، سيراه، كابيرنيت فرانك

١١٠ دومين دو توريليس، وادي البقاع     ٦٥ 
سيرة، كابيرنيت ساوفيجنون،

سينسو، تيمبرانيلو

النبيذ الوردي

١١٥ سن سيت روز، وادي البقاع،     ٧٠ 
كابيرنيت فرانك، سيراه

٨٠ كلوس سانت توماس، ليه غورميه بالنك،     ٥٠ 
وادي البقاع، سيراه، سينسولت، بتيت فيردون



شمبانيا

منطقة شمبانيا للنبيذ (باإلنجليزية القديمة: شـامـبـاني) هي مقاطعة تاريـخـيـة تـقـع

داخل مـقاطـعة تشامباني اإلدارية في شمال شرق فرنسا. حيث تشتهر المنـطـقـة

كثـيـرًا بإنـتـاج النـبـيـذ األبـيـض الفـوار الذي يحمل اسـم المنطقة. لقـد عـمـل قانون

االتحاد األوربي الى جانب قـوانين معظم الدول على الحفاظ حصريًا على مصطلح

"شـمـبـانيا" بالنسـبة للنبيذ الذي يتم جلبه من هذه المنـطـقة التي تبـعد بمـسـافـة

قدرها ١٠٠ ميل (١٦٠ كلم) شرقي بـاريس. ان حـدود زراعـة الكـروم داخـل المـقـاطـعـة

التاريخـية في مقاطـعة شمـبانيا مـعـروفـة قـانـونًا وتـنـقـسـم الى خمس مقاطعات

إلنـتـاج النـبـيـذ وهي: اوب وكوت دي بالنك وكوت دي سيزان وموتان دي ريميس

وفـالي دي ال مـارن. حيث تعتبر كل من بـلدة ريمـيس ووإيـبـرنـاي مراكز تـجـاريـة في

المنطقة.

٥٠٠ جاكوار وموزاييك وبروت ٧٥ سنتيلتر 

٧٠٠ جاكوار وموزاييك روز وبروت ٧٥ سنتيلتر 

١,٢٠٠ لويس رويدر بروت بريميم ٧٥ سنتيلتر 

٤,٠٠٠ لويس رويدر كريستال ٧٥ سنتيلتر 

٧٠٠ مويت اند شاندون بروت امبريال ٧٥ سنتيلتر 

١,٢٠٠ مويت اند شاندون بروت امبريال روز ٧٥ سنتيلتر 

٣,٣٠٠ دورن بيرنيون ٧٥ سنتيلتر 

٥,٠٠٠ دورن بيرنيون روز ٧٥ سنتيلتر 

بروسيكو

نبـيـذ بروسـيكو هو نبيذ إيطالي أبيض فوار جاف بشكل عام أو هو نبيذ جـاف جدا،

يتم تصنيعه في العادة من كروم جليرا (بروسيكو). على الرغم من أن االسم مشـتق

من قرية بروسيكو في إيطاليا التي تقع بالقرب من تـريـسـتا مـوطن انـتـاج الكروم.

لقـد تـم فـي مطلع القرن السادس عشر منح المنتج المحلي الرئـيـسـي مكانـة فـي

تريستا. حيث يتم إنتاج حوالي ١٥٠ مليون زجاجة من نبيذ بروسيك اإليطالي سنوًيا.

٢٤٥ جليرا روكا دي فورتي، فينيتو، ايطاليا 
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