
פסח 2020

לקראת פסח 2020 הקרב ובא, הכנו עבורכם במטעי בן עזר 
מגוון מתנות גורמה ברוח החג.

יינות טרנדיים ממיטב יקבי הארץ, 
עוגות ועוגיות בסגנון ביתי, מרקחת מפירות

העונה, שמן זית מובחר, שוקולדים משובחים ועוד.

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

בטלפון 1-800-890-000 \ 03-6969111 בפקס 03-6952255

לשולחן החג

לקראת חג הפסח יצרנו עבורכם מתנת חג נפלאה
בתיבת השי: יין פטיט קסטל, קונפיטורת תות, עוגת וניל-שוקולד, מבחר 

אגוזים בשוקולד חלב ומריר ומבחר אגוזים קלויים.

שי 636                                    שי 637 עם יין גולן קברנה סוביניון
למערב ארופה וארה"ב                         למערב ארופה וארה"ב
629 ש"ח כולל משלוח                         555 ש"ח כולל משלוח

בישראל 349 ש"ח                              בישראל 275 ש"ח
לא כולל משלוח                                לא כולל משלוח

למדינות אחרות – אנא התקשרו אלינו    

    
יין ועוד               

תיבה קלאסית ובה טעמים נפלאים ויין
בתיבת השי: יין קסטל לה-וי אדום, עוגת וניל-שוקולד, מבחר אגוזים 

בשוקולד חלב ומריר.            

שי 625                               שי 626 בתוספת יין קסטל לה-וי לבן
למערב ארופה וארה"ב          למערב ארופה וארה"ב    

485 ש"ח כולל משלוח                     609 ש"ח כולל משלוח
בישראל 255 ש"ח                          בישראל 349 ש"ח         

לא כולל משלוח                            לא כולל משלוח
    

                         למדינות אחרות –                

                      אנא התקשרו אלינו           

                                  

   
מתנה אביבית

מתנה ישראלית עדכנית שתקצור מחמאות
בתיבת השי: יין קסטל לה-וי לבן, עוגיות , תמרים, דבש מפרחי בר, זיתים, 
שמן זית כתית מעולה, מבחר אגוזים קלויים ואגוזים בשוקולד חלב ומריר.

שי 630 ללא יין        שי 624      
למערב ארופה וארה"ב            למערב ארופה וארה"ב                        

479 ש"ח כולל משלוח         589 ש"ח כולל משלוח    
בישראל 219 ש"ח      בישראל 299 ש"ח    

לא כולל משלוח       לא כולל משלוח    
                
         למדינות אחרות –      

           אנא התקשרו אלינו                       
                                       

  

                                          

                
    

מתוקים
מתנת חג נפלאה לקראת פסח הקרב ובא

בתיבת השי: יין רקנאטי יסמין אדום, עוגת וניל-שוקולד, קונפיטורת תות 

ומבחר אגוזים בשוקולד חלב ומריר.         

שי 623                                     שי 635 ללא עוגה וקונפיטורת תות
למערב ארופה וארה"ב       למערב ארופה וארה"ב

499 ש"ח כולל משלוח        419 ש"ח כולל משלוח    
בישראל 245 ש"ח                             בישראל 199 ש"ח    

לא כולל משלוח                 לא כולל משלוח
             

                                       

                               

למדינות אחרות – אנא התקשרו אלינו    

גליל
מתנה שמאפשרת לארוז את הגליל ולשלוח למקומות נוספים בעולם

בתיבת השי: יין ירדן הר חרמון אדום )375 מל'(, שמן זית כתית
מעולה, זיתים, תמרים ודבש מפרחי בר.

שי 628                                        
למערב ארופה וארה"ב                                

399 ש"ח כולל משלוח             
                בישראל 169 ש"ח                 
לא כולל משלוח              

                          למדינות אחרות –       
             אנא התקשרו אלינו

          
           

           

            
* במטעי בן-עזר אספנו עבורכם היצע מגוון של מיטב יינות ישראל, ממבחר יקבים ובהם יקבי בוטיק. 

לכל תיבות היין ניתן לצרף גם שוקולד. למידע נוסף על הרכבים ומחירים, אנא פנו אלינו

* הכלים בתמונות הינם להמחשה בלבד.

* נשמח להציע מתנות נוספות ומשלוחים למדינות נוספות / למידע נוסף על הרכבים ומחירים, אנא פנו אלינו

gifts@benezer .co .il www   במייל:  .benezer .co .il באתר: 

03-6952255 03-6969111 בפקס   \ 1-800-890-000 בטלפון 


