
Gift Catalogue
Rosh Hashanah 2019

Rosh Hashana 2019 gift catalogue presents a choice of gift
boxes to suit the holiday. Here you will find top-quality
gift boxes containing gourmet delicacies, chocolates,
pastries, sweets and a selection of fine wines for the 
holiday table.

               We Wish You A Happy Rosh Hashanah

Contact us
gifts@benezer.co.il
www.benezer.co.il

 Tel. 972-3-6969111
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Sweet Delights
A joyful gift with delicious delights.

Petit Castel wine, chocolate chocolate chips 
cookies, almond, pistachio & raspberry mini 
cakes, berries - mini bar, white and 
milk – mini bar and caramel – mini bar.
caramelized peanuts covered with chocolate & 
golden sugar powder, berries marshmallows & 
a handmade fruit sugar candy.

Gift 1529 with Petit Castel wine
West Europe & USA - 619 NIS
In Israel - 379 NIS (delivery not included)

Gift 1530 with La-Vie Red wine
West Europe & USA - 599 NIS
In Israel - 339 NIS (delivery not included)

Gift 1531 without wine
West Europe & USA - 459 NIS
In Israel - 249 NIS (delivery not included)

For other 
countries - Please 

contact us
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Happy Holiday
A gift with Rosh Hahanah special Israeli tastes, 
all in one box.

Castel La-Vie white wine, handmade honey cake, crescent 
cookies filled with dates-nuts, cheese-thyme crackers, 
sesame nougatine covered in dark chocolate, chocolate bar 
filled with Gianduja. Honey, Tahini paste with an easy 
recipe attached, natural honey syrup, assortment
of mixed nuts and dried fruit.

Gift 1523
West Europe & USA - 599 NIS
In Israel - 339 NIS (delivery not included)

Gift 1525 Without wine
West Europe & USA - 459 NIS
In Israel - 249 NIS (delivery not included)

For other countries - Please contact us
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Sweet As Honey
A gift with sweet tastes.

Recanati Yasmin red wine, traditional handmade honey 
cake with walnuts, honey, pecans covered in milk chocolate 
sprinkled with cocoa powder, cashew covered in dark 
chocolate, caramelized almonds covered in white chocolate 
sprinkled with cinnamon powder, peanuts covered in milk
chocolate and dried fruit cubes.

Gift 526
West Europe & USA - 509 NIS
In Israel - 249 NIS (delivery not included)

Gift 536 without honey, cake and dried fruit
West Europe & USA - 419 NIS
In Israel - 199 NIS (delivery not included)

Gift 527 without wine
West Europe & USA - 439 NIS
In Israel - 199 NIS (delivery not included)
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Shana Tova

A gift with sweet delicacies and fine quality
wine and pastries.

Castel La-Vie red wine, mini honey cakes, cookie crisp covered with 
chocolate. Almond, pistachio and citrus peel nougat. Dark chocolate 
chunks cocoa beans. 
Cranberries, blueberries, waffle crunch and gianduja 
covered with chocolate Roasted nuts and fruit confiture.

Gift 520
West Europe & USA - 599 NIS
In Israel - 329 NIS (delivery not included)

Gift 522 without wine
West Europe & USA - 459 NIS
In Israel - 229 NIS (delivery not included)

For other countries - Please contact us
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Israeli Holiday

A gift with a festive taste of Israel’s best.

Golan Cabernet Sauvignon wine, flat honey
nut cookies, selectionof savory cheese
bites, extra virgin olive oil, honey, dried fruit
cubes, dates, almonds peanuts & citrus
peel covered in chocolate

Gift 532
West Europe & USA - 559 NIS
In Israel - 279 NIS (delivery not included)

Gift 534 without wine
West Europe & USA - 469 NIS
In Israel - 219 NIS (delivery not included)
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Holiday Flavours

A box which captures the sweetness of Rosh 
Hashana.
Yarden Mount Hermon red wine 375 ml, traditional handmade 
honey cake with slivered almonds, citrus-blossom honey, 
savory cheese Crackers, extra virgin olive oil infused 
with spices.

Gift 537
West Europe & USA - 369 NIS
In Israel - 169 NIS (delivery not included)

For other countries - Please contact us
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Something Sweet

Sweet tastes of from the holiday table.
Yarden Mount Hermon red wine 375 ml, traditional
handmade honey cake with slivered almonds, chocolate
bar filled with Gianduja and cranberries covered 
with chocolate and pink sugar powder.

Gift 1537
West Europe & USA - 369 NIS
In Israel - 169 NIS (delivery not included)

For other countries - Please contact us

For other 
countries - Please 

contact us

For other 
countries - Please 

contact us

For your selection our wine collection 
from the best Israeli wineries .Chocolate 
can be added to wine gifts upon request.

Confiture will replace honey to countries 
that honey is not allowed.
All serving dishes are for illustration only.

For more information or special requests 
please contact us 

gifts@benezer.co.il or 972-3-6969111

מתנה משמחת ובה מאפים נפלאים, יין מצוין, שוקולדים עבודת אומן ועוד.
יין קסטל לה-וי אדום, מאפינס דבש, מקלוני עוגיות בציפוי שוקולד בעטור אגוזים ופירות  בתיבת השי: 
נוגט שקד, פיסטוק וקליפות הדרים. שברי שוקולד חלב עם סוכריות דבש. אוכמניות, חמוציות,  יבשים. 

שברי וופל וג'נדויה בציפוי שוקולד. תערובת אגוזים ושקדים קלויים וקונפיטורת פירות העונה.

במטעי בן עזר הכנו עבורכם היצע מגוון של 
מיטב יינות הארץ, ממבחר יקבים ובהם יקבי בוטיק. 

לכל תיבות היין ניתן לצרף גם שוקולד. 

* נשמח להציע מתנות נוספות ומשלוחים למדינות נוספות
* הכלים בתמונות הינם להמחשה בלבד.

* ליעדים אליהם לא ניתן לשלוח דבש, תשלח קונפיטורה מפירות העונה.

למידע נוסף על הרכבים ומחירים 
אנא התקשרו 03-6969111 

www.benezer.co.il או פנו לאתר

Ben Ezer Plantations מטעי בן עזר

מתנת חג של טעימות מתוקות.
בתיבת השי: יין ירדן הר חרמון אדום 375 מל', עוגת דבש בסגנון 
ביתי, כוורת שוקולד במילוי ג'נדויה וחמוציות בשוקולד מריר 

מובזקות באבקת סוכר ורוד.

מתנה קלאסית ומתוקה. 
בתיבת השי: יין ירדן חרמון אדום 375 מל', עוגת דבש בסגנון 
ביתי מעוטרת בשבבי שקדים, דבש מפרחי בר, עוגיות 
גבינה מלוחות ושמן זית כתית מעולה מעוטר בתבלינים.

04

שנה טובה
ומתוקה

Shana Tova
520 שי 

למערב אירופה וארה"ב - 599 ש"ח כולל משלוח
בישראל - 329 ש"ח לא כולל משלוח

למערב אירופה וארה"ב - 459 ש"ח כולל משלוח
בישראל - 229 ש"ח לא כולל משלוח

522 ללא יין  שי 

למדינות אחרות - אנא התקשרו טלפונית

למערב אירופה וארה"ב - 469 ש"ח כולל משלוח
בישראל - 219 ש"ח לא כולל משלוח

534 ללא יין  שי 

532 שי 
למערב אירופה וארה"ב - 559 ש"ח כולל משלוח

בישראל - 279 ש"ח לא כולל משלוח

למדינות אחרות - אנא התקשרו טלפונית

למערב אירופה וארה"ב - 369 ש"ח כולל משלוח
בישראל - 169 ש"ח לא כולל משלוח

 537 שי 

למדינות אחרות - אנא התקשרו טלפונית

למערב אירופה וארה"ב - 369 ש"ח כולל משלוח
בישראל - 169 ש"ח לא כולל משלוח

1537 שי 

למדינות אחרות - אנא התקשרו טלפונית

מתנה ובה טעמי חג מכל טוב הארץ. 
בתיבת השי: יין גולן קברנה סוביניון, עוגיות 
שקדים ודבש נימוחות, עוגיות גבינה מלוחות 
במגוון טעמים, שמן זית כתית מעולה, דבש 
תמרים,  יבשים,  פירות  קוביות  בר,  מפרחי 
שקדים, בוטנים וקליפות הדרים בשוקולד.
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חג ישראלי
Israeli Holiday

07

משהו מתוק
לראש השנה

Something Sweet

06

טעמי חג
לראש השנה

Holiday Flavours

מתנות לכל העולם
2019 ראש השנה 

1-800-890-000
03-6969111

שתהיה שנה טובה ומתוקה.
נשמח לעמוד לרשותכם. מטעי בן עזר

להזמנות:
gifts@benezer.co.il
www.benezer.co.il

למערב אירופה וארה"ב - 599 ש"ח כולל משלוח
בישראל - 339 ש"ח לא כולל משלוח

1530 עם יין לה וי אדום  שי 

למערב אירופה וארה"ב - 459 ש"ח כולל משלוח
בישראל - 249 ש"ח לא כולל משלוח

1531 ללא יין  שי 

1529 עם יין פטיט קסטל שי 
למערב אירופה וארה"ב - 619 ש"ח כולל משלוח

בישראל - 379 ש"ח לא כולל משלוח

למדינות אחרות - אנא התקשרו טלפונית

למערב אירופה וארה"ב - 439 ש"ח כולל משלוח
בישראל - 199 ש"ח לא כולל משלוח

527 ללא יין  שי 

למערב אירופה וארה"ב - 419 ש"ח כולל משלוח
בישראל - 199 ש"ח לא כולל משלוח

שי 536 ללא עוגה, קוביות פירות יבשים ודבש.

526 שי 
למערב אירופה וארה"ב - 509 ש"ח כולל משלוח

בישראל - 249 ש"ח לא כולל משלוח

למדינות אחרות - אנא התקשרו טלפונית

למערב אירופה וארה"ב - 459 ש"ח כולל משלוח
בישראל - 249 ש"ח לא כולל משלוח

1525 ללא יין  שי 

1523 שי 
למערב אירופה וארה"ב - 599 ש"ח כולל משלוח

בישראל - 339 ש"ח לא כולל משלוח

למדינות אחרות - אנא התקשרו טלפונית

מתנה נהדרת מסדרת הפרימיום:
יין פטיט קסטל, עוגיות שוקולד שוקולד צ'יפ, מאפי פיננסייר בטעמי פיסטוק, פטל 
ושקדים, בר שוקולד - פירות יער, בר שוקולד- לבן חלב, בר שוקולד- קרמל, בוטנים 
מצופים בשוקולד מריר, מובזקים בסוכר מוזהב, סוכריה מעשה אומן בטעמי פירות 

ומרשמלו פירות יער.
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עינוגים מתוקים 
לראש השנה

Sweet Delights

מתנה ובה טעימות מתוקות.
בתיבת השי: יין רקנאטי יסמין אדום, עוגת דבש בסגנון ביתי, דבש 
מפרחי בר, אגוזי פקאן בשוקולד חלב מובזק, באבקת קקאו, 
קשיו בשוקולד מריר, שקדים מקורמלים בשוקולד לבן מובזק 

באבקת קינמון, בוטנים בשוקולד חלב וקוביות פירות יבשים.
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מתוק כדבש
Sweet As Honey

מתנה טעימה ומרגשת:
יין קסטל לה-וי לבן, עוגת דבש, עוגיות פריכות 
במילוי תמרים ואגוזים, מאפי גבינה טימין, נוגטין 
שומשום בשוקולד מריר, כוורת שוקולד במלוי 
ג'נדויה. טחינה נהדרת עם הוראות הכנה, דבש 
מפרחי בר, סילאן טבעי, פירות יבשים ואגוזים.
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חג שמח 
Happy Holiday

לקראת השנה הבאה עלינו לטובה, הכנו עבורכם במטעי בן עזר מגוון 
מתנות גורמה ברוח החג.

תמצאו בהן יינות טרנדיים ממיטב יקבי הארץ, עוגות, עוגיות ומאפים 
בסגנון ביתי שמתאימים לשולחן החג, מרקחות ומעדנים מפירות העונה, 

שמן זית מובחר, שוקולדים משובחים וכמובן דבש.


