
יקב אבוהב

ובעולם,  בישראל  מצליח  דיג'יי  היה  היקב,  בעלי  ביטון,  יגאל 

העולם.  בכל  והופיע  שניגן  האלקטרונית,  המוזיקה  ממובילי 

אומן  שבעיר  מברסלב,  נחמן  רבי  של  לקבר  נסע   ,2009 בשנת 

שבאוקראינה, ושם חייו השתנו. כשחזר, החליט לחזור בתשובה 

 ,2009 בשנת  הוקם  אבוהב  יקב  בצפת.  בוטיק  יקב  ולהקים 

המקובלים,  ברובע  העתיקה,  צפת  של  הקסומות  בסמטאות 

במבנה היסטורי מהמאה ה-16. היקב מייצר כ-30,000 בק' בשנה, 

בסגנון ייצור מסורתי, כשר ומוקפד. 

ינוקא (קברנה סוביניון, סירה, מלבק), 

אבוהב 2020                                                                                 220 ש 

יעלה (מרלו, סירה), אבוהב 2020                                            275 ש 

ערבוביה (קברנה סוביניון, סירה, פטי ורדו), 

אבוהב 2020                                                                                 330 ש 

יקב דלתא

דלתון,  ליישוב  בסמוך  העליון,  בגליל  ממוקם  בוטיק,  יקב 

בבעלות היינן יהודה כמיסה. היקב הוקם בשנת 2017, מתוך חזון 

פוטנציאל  בעלי  יינות  פרימיום,  סופר  בדרגת  יינות  לייצר 

משתמש  היקב  זו,  סגנונית  מתפיסה  כחלק  ארוך.   התיישנות 

בחביות עץ אלון צרפתי חדשות בלבד.  

אטא פיוז'ן (קברנה סוביניון, שיראז, קברנה פרנק),

דלתא 2020                                                                                   180 ש

DELTA FREE, קברנה סוביניון, ללא ביסולפיט,

דלתא 2020                                                                                  225 ש                
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ABOUHAV WINERY

Yigal Biton, the owner of the winery, was a globally 

recognized successful Israeli DJ. Among the leaders 

of the electronic music genre, he performed all over 

the world. In 2009, Yigal traveled to the grave of 

Rabbi Nachman of Breslov, in the city of Uman in 

Ukraine, and his life was never the same. Upon his 

returned, he decided to strengthen his ties to his 

Jewish religion, and to establish a boutique winery 

in Tzfat (Safed). The Abuohav winery was 

established in 2009, in the magical alleyways of 

ancient Tzfat, in the old Jewish quarter, in an ancient 

building from the 16th century. This winery 

produces approximately 30,000 bottles per year, 

using traditional, strictly Kosher techniques.   

Yanuka (Cabernet-Syrah-Malbec),
Abouhav 2020                                                                              220 NIS

Yaala (Merlot-Syrah), Abouhav 2020                              275 NIS

Irbuvia (Cabernet-Syrah-Petit Verdot),
Abouhav 2020                                                                              330 NIS

DELTA WINERY

A boutique winery, located in the Upper Galilee, 

near Moshav Dalton, which belongs to the 

winemaker Yehuda Camisa. The winery was 

established in 2017, stemming from the vision to 

produce wines at the super premium level, wines 

with the potential for long aging processes. As part 

of this vision, the winery only uses new French oak 

barrels. 

Eta Fusion (Cabernet Sauvignon-Shiraz-Cabernet Franc),
Delta 2020                                                                                       180 NIS

Delta free, Cabernet Sauvignon, bisulfite free,
Delta 2020                                                                                      225 NIS
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יקב רקנאטי

יקב  את  שקד  אורי  עם  ביחד  רקנאטי  לני  הקים   ,2000 בשנת 

את  דגלם  על  הניחו  הם  ארביב.  קובי  היינן  עם  ביחד  רקנאטי, 

 - הטרואר  את  שיבטאו  ויצירתיים  מקוריים  יינות  ליצור  החזון 

היקב  האחרונות,  בשנים  בציר.  שנת  בכל  והאדמה  האקלים 

והיינן המשיכו לזקק פילוסופיה זו, והחלו להתמחות בזנים ים 

קדומים,  ישראלים  ארץ  ובזנים  ומרסלן  קריניאן  כגון  תיכוניים 

כגון מראווי וביתוני, כאשר החתירה למצוא איזה זן גדל הכי טוב 

עבודה  של  שנים  לאחר  אלו,  בימים  פועלם.  את  מנחה  איפה, 

ותכנון, היקב העתיק את מקומו ועתה הוא ממוקם בסמוך לרוב 

כרמיו, על אדמת הגליל. 

ביתוני, יקב רקנאטי, 2019                                                          160 ש

מרסלאן ריזרב, יקב רקנאטי, 2018                                          210 ש

קריניאן פרא, גפנים בוגרות, יקב רקנאטי, 2019               280 ש                                    

יקבי כרמל

ביותר  הגדול  היקב  בנוסף,  בישראל,  המסחרי  הראשון  היקב 

בסוף  הוקם  היקב  בשנה.  בקבוקים  מיליון   20 מייצר  בישראל, 

המאה ה-19, ע"י הברון רוטשילד, ופעיל באופן רציף מזה 140 

החל  וסגנונות,  סדרות  של  רחב  מגוון  מייצר  כרמל  יקב  שנים. 

מתירוש ענבים, דרך יינות קידוש, יינות שולחניים לשימוש יום 

יומי, ויינות איכות מתיישנים מהכרמים האיכותיים ביותר שיש 

בזיכרון  ממוקם  ההיסטורי  היקב  להציע.  הישראלי  לטרואר 

את  העתיק  היקב  אלו,  ובימים  הכרמל,  הר  למרגלות  יעקב, 

מקומו לאזור הגליל בכדי להתקרב אל כרמיו. 

קדמון, יין קידוש פרימיום, אדום מתוק (18 חוד׳ בחבית), 

כרמל                                                                                              130 ש

מלבק, S.V , אדמון, כרמל 2016                                           220 ש

קריניאן, S.V, וואדי מילק, גפנים בוגרות, 

כרמל 2019                                                                                   300 ש

מדיטרניאן (סירה, קריניאן, מרסלן, טנאט, פטיט סירה),

כרמל 2018                                                                                   350 ש 
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GALIL MOUNTAIN WINERY

In the Galilee mountains, on limestone Terroir, at an 

altitude of approximately 680 meters above sea level, 

as a subsidiary of the Golan Winery, this winery was 

established in 1997, with the purpose of expressing a 

contrast to the Golan soil. Today, this winery produces 

roughly one million bottles per year, and is considered 

to be sustainable and lasting. All of this winery�s 

wines are produced from vineyards planted in Galilee 

soil, at an altitude ranging from 420 to 800 meters. The 

winery produces 18 different types of wine, proudly 

displaying a rich variety of virtuoso styles. 

Galil Ela (Syrah-Barbera-Petit Verdot),
Galil Mountains 2020                                                                 125 NIS

Galil Alon (Cabernet-Merlot-Syrah-Petit Verdot-C.Franc),
Galil Mountains 2019                                                                  125 NIS

Meron (Merlot-Syrah-Petit Verdot),
Galil Mountains 2018                                                                  180 NIS

Yiron (Cabernet-Merlot-Petit Verdot-C.Franc),
Galil Mountains 2019                                                              248 NIS

Yiron, Magnum 1.5L, Galil Mountains 2017             750 NIS

LUERIA WINERY

In 2006, Yosef Sayada planted a 45-acre vineyard near 

Moshav Safsufa, on Galilee Terroir. This Terroir 

consists of a unique combination of layers of basalt, 

terra rossa and chalk. Together with his son, Gidi 

Sayada, who had just graduated from his 

wine-making studies, they began producing excellent 

wines, which emphasized their Terroir. Due to their 

hard work in the vineyards and the winery and their 

constant dedication, this winery is now considered 

one of the most successful boutique wineries in Israel 

and has even been selected as El-Al�s house wine, 

chosen to represent the Terroir of the Galilee.  

Syrah, Lueria 2020                                                                      160 NIS

Terrace (Cabernet Sauvignon-Syrah-Cabernet Franc),
Lueria 2020                                                                                     160 NIS

Barbera, Lueria 2020                                                               220 NIS

RECANATI WINERY

In year 2000, Lenny Recanati, together with Uri Shaked, 
established the Recanati winery. With the participation 
of winemaker Koby Arviv, they aspired to create 
original, creative wines, which would express the local 
Terroir - the weather and the soil - of each harvest 
year. In recent years, the winery and the winemaker 
have continued to refine their philosophy, and have 
developed an expertise in Mediterranean varieties, 
such as Carignan and Marselan, and in ancient Israeli 
varieties, such as Marawi and Bittuni. Guiding them is 
the aspiration to discover the optimal location to grow 
each of these varieties. These days, after years of 
planning and executing, the winery has relocated to be 
nearer its vineyards, on the Galilee soil. 

Bittuni (Ancient local grapes), Recanati 2019              160 NIS

Marselan Reserve, Recanati 2018                                      210 NIS

Wild Carignan (old vines), Recanati 2019                      280 NIS

CARMEL WINERY

The Carmel winery, the oldest industrial winery in 
Israel, as well as the largest in Israel, produces 20 
million bottles per year. The winery was established by 
Baron Rothschild towards the end of the 19th century 
and has been continuously active for 140 years since. 
The Carmel winery produces a wide variety of series 
and styles, ranging from grape juice, sweet Kiddush 
wines, table wines for everyday use, to aged quality 
wines, product of the most exclusive vineyards the 
Israeli Terroir has to offer. The historic winery is located 
in Zichron Yaakov, at the foot of the Carmel mountain. 
In recent years, the winery has relocated to Galilee in 
order to be closer to its vineyards.  

Kadmon, premium sweet Kiddush wine,
aged 18 Months, Carmel                                                          130 NIS

Malbec S.V, Admon vineyard, Carmel 2016                  220 NIS

Carignan S.V, Vadi Milek vineyard (old vines),
Carmel 2019                                                                                   300 NIS

Mediterranean, (Syrah - Carignan - Marselan -Tannat - 
Petit Syrah), Carmel 2018                                                     350 NIS 
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יקב הרי גליל

בהרי הגליל, על אדמה גירית, בגובה של כ-680 מטרים מעל פני 

אשר  הגולן,  רמת  יקב  של  הבת  יקב   1997 בשנת  הוקם  הים, 

מטרתו לתת ביטוי לאדמת הגליל ביחס ובשונה לאדמת הגולן. 

כיום, היקב מייצר כמיליון בקבוקים בשנה, כאשר היקב מוגדר 

כ"בר קיימא". כל יינות היקב מיוצרים מכרמים על אדמת הגליל, 

בגובה של 420 עד 800 מטרים, היקב מייצר 18 סוגי יינות שונים, 

המציגים בגאווה עושר של סגנונות ווירטואוזיות. 

גליל אלה (סירה, ברברה, פטי ורדו), הרי גליל 2020           125 ש                                    

גליל אלון (קברנה, מרלו, סירה, פטי ורדו, קברנה פרנק), 

הרי גליל 2019                                                                               125 ש

מירון (מרלו, סירה, פטי ורדו), הרי גליל 2018                       180 ש

יראון (קברנה, מרלו, פטי ורדו, קברנה פרנק), 

הרי גליל 2019                                                                              248 ש                        

מגנום, 1.5 ליטר, יראון, הרי גליל 2017                                    750 ש 

יקב לורייא

בסמוך  כרמים  של  דונם   180 סיידא  יוסף  נטע   2006 בשנת 

למושב ספסופא, על אדמת הגליל. באדמה זו, שילוב נדיר של 

גידי סיידא, אשר  בנו  וגיר. ביחד עם  שכבות בזלת, טרה רוסה 

המביאים  מרתקים  יינות  לייצר  החלו  הם  ייננות,  לימודי  סיים 

קשה  עבודה  בזכות  אדמתם.  של  הטרואר  את  ביטוי  לידי 

בכרמים וביקב, והתמדה רבה, היקב מצליח להיות אחד מיקבי 

הבוטיק המובילים בישראל, ואף זכה להיות יין הבית של חברת 

אל-על ולייצג שם את הטרואר הגלילי.

סירה, לורייא 2020                                                                      160 ש

טרסה, (קברנה סוביניון, סירה, קברנה פרנק), 

לורייא 2020                                                                                  160 ש

ברברה, לורייא 2020                                                                  220 ש 
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GALIL MOUNTAIN WINERY

In the Galilee mountains, on limestone Terroir, at an 

altitude of approximately 680 meters above sea level, 

as a subsidiary of the Golan Winery, this winery was 

established in 1997, with the purpose of expressing a 

contrast to the Golan soil. Today, this winery produces 

roughly one million bottles per year, and is considered 

to be sustainable and lasting. All of this winery�s 

wines are produced from vineyards planted in Galilee 

soil, at an altitude ranging from 420 to 800 meters. The 

winery produces 18 different types of wine, proudly 

displaying a rich variety of virtuoso styles. 

Galil Ela (Syrah-Barbera-Petit Verdot),
Galil Mountains 2020                                                                 125 NIS

Galil Alon (Cabernet-Merlot-Syrah-Petit Verdot-C.Franc),
Galil Mountains 2019                                                                  125 NIS

Meron (Merlot-Syrah-Petit Verdot),
Galil Mountains 2018                                                                  180 NIS

Yiron (Cabernet-Merlot-Petit Verdot-C.Franc),
Galil Mountains 2019                                                              248 NIS

Yiron, Magnum 1.5L, Galil Mountains 2017             750 NIS

LUERIA WINERY

In 2006, Yosef Sayada planted a 45-acre vineyard near 

Moshav Safsufa, on Galilee Terroir. This Terroir 

consists of a unique combination of layers of basalt, 

terra rossa and chalk. Together with his son, Gidi 

Sayada, who had just graduated from his 

wine-making studies, they began producing excellent 

wines, which emphasized their Terroir. Due to their 

hard work in the vineyards and the winery and their 

constant dedication, this winery is now considered 

one of the most successful boutique wineries in Israel 

and has even been selected as El-Al�s house wine, 

chosen to represent the Terroir of the Galilee.  

Syrah, Lueria 2020                                                                      160 NIS

Terrace (Cabernet Sauvignon-Syrah-Cabernet Franc),
Lueria 2020                                                                                     160 NIS

Barbera, Lueria 2020                                                               220 NIS
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יקב רמת הגולן

היקב השלישי בגודלו בישראל, אשר הוקם בשנת 1983, אחראי 

על מהפכת האיכות בישראל. היקב ממוקם במרכז רמת הגולן, 

של  ייצור  המאפשרת  ומשובחת,  עשירה  וולקנית  אדמה  על 

יינות איכותיים ומתיישנים. יינות היקב מביאים לידי ביטוי כיצד 

זני הענבים השונים גדלים על אדמת הגולן.

קברנה סוביניון, גמלא,  375 מ"ל, רמת הגולן 2019             75 ש                                                                      

סירה, גמלא, רמת הגולן 2019                                                125 ש 

פינו נואר, גמלא, רמת הגולן 2021                                           145 ש 

קברנה סוביניון, ירדן, רמת הגולן 2019                                 260 ש                                            

מרלו, ירדן, רמת הגולן 2018                                                  200 ש 

פטי ורדו, ירדן, רמת הגולן 2019                                             240 ש                                                                

2T (יבש), (טורינגה נסיונל, טינטה קאו) ירדן, 

רמת הגולן 2019                                                                          225 ש 

מגנום, 1.5 ליטר, קברנה סוביניון, גמלא,

רמת הגולן 2019                                                                        380 ש 

יקב הר אודם

יקב בוטיק מהמובילים והמצטיינים בישראל. היקב הוקם בשנת 

רמת  שבצפון  אודם  הר  מהיישוב  אלפסי  משפחת  ע"י   2003

ביותר  הגבוהה  בנקודה  נטועים  היקב  של  הכרמים  הגולן. 

ולמרגלות  הגולן,  בצפון  מטר,   1060 של  בגובה  בישראל, 

החרמון. בזכות הגובה הרב, האקלים הצונן והאדמה הוולקנית, 

יינות היקב מביאים ביטוי מרתק ושונה, לזני הענבים אותם הם 

מגדלים. 

מרלו, וולקני, הר אודם 2020                                                     155 ש 

גמאי קברנה סוביניון, וולקני, הר אודם 2020                         175 ש 

קברנה פרנק, הר אודם  2019                                                   350 ש 
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Located at the peak of the Safed mountain, in the center 

of the old city, at the heart of an ancient Mamluke Khan 

(inn) from the 13th century, you will find the Ruth Safed 

Hotel. At its center, an ancient stone structure was 

discovered, adorned with many arches, which we have 

converted into the hotel�s wine bar. 

The wine menu lists our collection of wines. This 

collection proudly portrays a 40-year process of 

agricultural creative development, which is presented in 

bottles that improve with time. Our wine collection is 

composed of local wines, all grown in the Upper Galilee 

Terroir, with the goal of offering a platform to our local 

grape growers, farmers, vignerons, winemakers, & 

manufacturers.

In the early days, Safed represented an essential 

capitol city of the region. Merchants passed through 

Safed and traded myrrh, cinnamon, silk and perfumes, 

Frankincense, spices, crops, and oil. 

As in those days, in an attempt to further the hotel�s 

vision, like a restoration of the ancient incense trading 

route - we chose to work with and present modern local 

products, via taste, scent, materials and spices. 

The food menu at the wine bar presents local cuisine, 

cheeses from Safed dairy farms, Galilee herbs, and 

authentic local dishes, which all portray a historic cultural 

story, in an attempt to strengthen our connection to the 

northern land, on which we are located. 

Within each bottle of wine, the story of the person who 

created it can be found; A story about their connection to 

the land, the growing of the grapes, the harvest, the 

tastes, the aromas that it contains, and the attempt to 

create something truly special, which will leave a unique 

legacy behind. Each bottle contains the historic culture, 

which can be felt in each sip, improving with each passing 

year, being passed to you with love and with the hope 

that you will enjoy it. 

GOLAN HEIGHTS WINERY

The third largest winery in Israel, established in 1983, 

this winery is responsible for the Israeli wine quality 

revolution. The winery is located in the central 

Golan Heights, on rich, excellent, volcanic soil, which 

enables the production of quality, aged wines. The 

wines made at this winery express how different 

grape varieties each grow in the Golan soil. 

Gamla, Cabernet Sauvignon, 375 ML
Golan Heights 2019                                                                       75 NIS

Gamla, Syrah, Golan Heights 2019                                     125 NIS

Gamla, Pinot Noir, Golan Heights 2021                             145 NIS

Yarden, Cabernet Sauvignon, Golan Heights 2019      260 NIS

Yarden, Merlot, Golan Heights 2018                                 200 NIS

Yarden, Petit Verdot, 2019                                                     240 NIS

Yarden, 2T (Touriga Nacional/Tinta Cao),
Golan Heights  2019                                                                   225 NIS

Gamla, Magnum 1.5 L, Cabernet Sauvignon,
Golan Heights 2019                                                                    380 NIS

ODEM MOUNTAIN WINERY

Among the leading, most excellent boutique 

wineries in Israel, this winery was established in 

2003 by the Alfasi family, from Moshav Odem in the 

Northern Golan Heights. The winery�s vineyards are 

planted at the highest point in Israel, at an altitude 

of 1060 meters, in the northern Golan Heights, at the 

foot of the Hermon mountain. Due to the high 

altitude, cool temperatures and volcanic soil, the 

winery produces a fascinating and unique product, 

made from the variety of grapes that they grow. 

Volcanic, Merlot, Har Odem 2020                                         55 NIS

Volcanic, Gamay - Cabernet Sauvignon,
Har Odem 2020                                                                             175 NIS

Odem, Cabernet Franc, Har Odem 2019                         350 NIS
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יין בכוסות

כוס רוזה                                                                           40 ש 

כוס יין לבן חצי יבש                                                       38 ש 

כוס יין לבן יבש                                                               45 ש 

כוס יין אדום, ספיישל יומי                                           48 ש 

כוס יין אדום, פרימיום                                                  60 ש 

יין מבעבע

קאווה, איבריקה, ספרד                                              90   ש 

156 ש  הגולן                      רמת  גמלא,  יבש,  מבעבע  ברוט, 

רוזה

רוזה La Fleur  (חצי יבש), לורייא                           140 ש 

רוזה יבש, לורייא                                                          140 ש 

רוזה רקנאטי                                                                  130 ש 

לבן חצי יבש

ריזלינג, גמלא, רמת הגולן                                                         100 ש 

גוורצ, לורייא                                                                                 130 ש 

מוסקטו (מבעבע קל), P.C, כרמל                                               90 ש 

לבן יבש

אור, בלאן דה נואר, הרי גליל                                     140 ש 

שרדונה, וולקני, הר אודם                                           140 ש 

ריזלינג יבש, וולקני, הר אודם                                    148 ש 

מראווי, רקנאטי                                                             155 ש 

רוסאן, לורייא                                                                148 ש 

ארז, שנין בלאן-רוסאן, סקורייה                               145 ש 

שנין בלאן, תל פארס, סקורייה                                 150 ש 

רוסאן, תל פארס, סקורייה                                         165 ש 

ש   170 זמרא             בן  כרם  בוגרות,  גפנים  בלאן,  סוביניון 

ש   190 הגולן        רמת  ירדן,  אודם,  כרם  אורגני,  שרדונה, 
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WINE BY THE GLASS

Rose                                                                                                     40 NIS

Semi - dry, white wine                                                              38 NIS

Dry white wine                                                                              45 NIS

Red wine daily special                                                               48 NIS

Premium red wine                                                                       60 NIS

SPARKLING WINE

Iberica Cava, Spain                                                                  90 NIS

Gamla, Brut, Golan Heights                                                  156 NIS

 

ROSE

Rosé La Fleur (semi-dry), Lueria                                        140 NIS

Rosé (dry), Lueria                                                                        140 NIS

Rosé (dry), Recanati                                                                  130 NIS

SEMI � DRY WHITE WINE

Gamla, Riesling, Golan Heights                                          100 NIS

Gewurztraminer, Lueria                                                         130 NIS 

Moscato, (lightly sparkling) Private Collection,
Carmel                                                                                                90 NIS

DRY WHITE WINE

Or, Blanc de Noir, Galil Mountain                                        140 NIS

Volcanic, Chardonnay, Odem Mountain                        140 NIS

Volcanic, Dry Riesling, Odem Mountain                         148 NIS

Marawi, (ancient local grapes), Recanati                       155 NIS

Roussanne, Lueria                                                                     148 NIS

Erez (Chenin Blanc - Roussanne), Scoria                       145 NIS

Chenin Blanc, Tel Faras, Scoria                                           150 NIS

Sauvignon Blanc (old vines), Ben Zimra                         170 NIS

Yarden, organic Chardonnay, Odem vineyard,
Golan Heights                                                                               190 NIS
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ברוכים הבאים

על פסגת הר צפת, במרכז העיר העתיקה, בלב חאן ממלוכי עתיק 

מבנה  התגלה  במרכזו,  צפת.  רות  מלון  ממוקם  ה-13,  מהמאה 

אבן עתיק עטור קשתות, אותו הסבנו לבר היין של המלון. 

לראווה  המציג  אוסף  שלנו.  היין  אוסף  את  מציג  היין  תפריט 

התפתחות של 40 שנות יצירה חקלאית, אשר באה לידי ביטוי 

הינם  האוסף  יינות  כל  הזמן.  עם  שמשתבחים  בבקבוקים 

והגולן, כאשר החזון שלנו הוא לתת  מקומיים, מאדמת הגליל 

במה למגדלים, לחקלאים, לכורמים, לייננים וליצרני האזור. 

בימים קדומים, צפת היוותה עיר בירה חשובה באזור . 

ובשמים,  וסחרו דרך צפת במור, קינמון, משי  סוחרים העבירו 

לבונה, תבלינים, תבואות ושמן. 

דרך  שחזור  כמו  המלון,  לחזון  ובחיבור  ההם,  לימים  בדומה 

מקומית  בתוצרת  ולעסוק  להציג  בחרנו   - העתיקה  הבושם 

עכשווית, דרך טעמים, ניחוחות, חומרי גלם ותבלינים.

גבינות  המקומי,  האוכל  את  מציג  היין  בבר  האוכל  תפריט 

אותנטיות  ומנות  גליליים  תבלין  עשבי  צפתיות,  ממחלבות 

את  ומחזקות  היסטורי,  תרבותי  סיפור  המספרות  מקומיות, 

הקשר אל אדמת הצפון עליה אנו נמצאים. 

על  אותו.  שייצר  האדם  על  סיפור  מסתתר  יין  בקבוק  בכל 

החיבור לאדמה, על גידול הענבים, הבציר, הטעמים והארומות 

ייחודי, עם טביעת אצבע  שהוא מביא, והשאיפה ליצור משהו 

משלו. בכל בקבוק יין מסתתרת היסטוריה תרבותית, המורגשת 

באהבה,  אליכם  ומועברת  השנים  עם  משתבחת  לגימה,  בכל 

ובתקווה שתהנו ממנה.
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ברכישת בקבוק יין לקחת - 15% הנחה
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Located at the peak of the Safed mountain, in the center 

of the old city, at the heart of an ancient Mamluke Khan 

(inn) from the 13th century, you will find the Ruth Safed 

Hotel. At its center, an ancient stone structure was 

discovered, adorned with many arches, which we have 

converted into the hotel�s wine bar. 

The wine menu lists our collection of wines. This 

collection proudly portrays a 40-year process of 

agricultural creative development, which is presented in 

bottles that improve with time. Our wine collection is 

composed of local wines, all grown in the Upper Galilee 

Terroir, with the goal of offering a platform to our local 

grape growers, farmers, vignerons, winemakers, & 

manufacturers.

In the early days, Safed represented an essential 

capitol city of the region. Merchants passed through 

Safed and traded myrrh, cinnamon, silk and perfumes, 

Frankincense, spices, crops, and oil. 

As in those days, in an attempt to further the hotel�s 

vision, like a restoration of the ancient incense trading 

route - we chose to work with and present modern local 

products, via taste, scent, materials and spices. 

The food menu at the wine bar presents local cuisine, 

cheeses from Safed dairy farms, Galilee herbs, and 

authentic local dishes, which all portray a historic cultural 

story, in an attempt to strengthen our connection to the 

northern land, on which we are located. 

Within each bottle of wine, the story of the person who 

created it can be found; A story about their connection to 

the land, the growing of the grapes, the harvest, the 

tastes, the aromas that it contains, and the attempt to 

create something truly special, which will leave a unique 

legacy behind. Each bottle contains the historic culture, 

which can be felt in each sip, improving with each passing 

year, being passed to you with love and with the hope 

that you will enjoy it. 

Buy a bottle of wine to go and save 15%

Welcome


