
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.

עינוגים מתוקים לראש השנה
Sweet Delights

מתנה נהדרת מסדרת הפרימיום 

יין פטיט קסטל, עוגיות שוקולד שוקולד צ׳יפס, מאפינס דבש, בר
שוקולד – לבן ושברי תות, בר שוקולד- חלב וקרוקנט אגוזים, בר

שוקולד- מריר ופולי קקאו, בוטנים מצופים בשוקולד, מובזקים בסוכר
מוזהב ומרשמלו פירות יער.

שי 1529 עם יין פטיט קסטל
למערב אירופה וארה"ב - 679 ₪ כולל משלוח

בישראל - 395 ₪ לא כולל משלוח 
 

למדינות אחרות - אנא התקשרו אלינו.

התמונה להמחשה בלבד

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

להזמנות:
gifts@benezer.co.il
www.benezer.co.il
1-800-890-000

שי 1531 ללא יין
למערב אירופה וארה"ב - 499 ₪ כולל משלוח

בישראל - 249 ₪ לא כולל משלוח
 

 

מתנות לכל העולם
השנה 2021 ראש 

 
עזר בן  מטעי 

שי 1530 עם יין לה וי אדום
למערב אירופה וארה"ב - 645 ₪ כולל משלוח

בישראל - 345 ₪ לא כולל משלוח
 



חג ישראלי
Israeli Holiday

 

 

חג שמח
Happy Holiday

מתנה ובה טעמי חג מכל טוב הארץ

יין גולן קברנה סוביניון, עוגת דבש בסגנון ביתי בעיטור שקדים,
שמן זית כתית מעולה, דבש מפרחי בר, קוביות פירות יבשים,

תמרים, שקדים, אגוזי לוז ופקאן בשוקולד.
 

מתנה טעימה ומרגשת:

יין קסטל לה-וי לבן, עוגת דבש בעיטור שקדים,
עוגיות פריכות במילוי תמרים ואגוזים, מאפי

פרמז'ן, נוגטין שומשום בשוקולד, כוורת שוקולד
במילוי ג׳נדוג'ה. טחינה נהדרת עם הוראות
הכנה, דבש מפרחי בר, סילאן טבעי ופירות

יבשים ואגוזים.

שי 1523
למערב אירופה וארה"ב - 659 ₪ כולל משלוח

בישראל - 345 ₪ לא כולל משלוח
 

שי 1525 ללא יין
למערב אירופה וארה"ב - 509 ₪ כולל משלוח

בישראל - 255 ₪ לא כולל משלוח
 

למדינות אחרות - אנא התקשרו אלינו.

למדינות אחרות - אנא התקשרו אלינו.

שי 532
למערב אירופה וארה"ב - 599 ₪ כולל משלוח

בישראל - 259 ₪ לא כולל משלוח
 

שי 534 ללא יין
למערב אירופה וארה"ב - 499 ₪ כולל משלוח

בישראל - 199 ₪ לא כולל משלוח
 



 
טעמי חג 

לראש השנה
Holiday Flavours

 

מתנה קלאסית ומתוקה

יין ירדן חרמון אדום 375 מל', עוגת דבש בסגנון 
ביתי מעוטרת בשבבי שקדים, דבש מפרחי בר, מאפי

פרמז'ן ושמן זית כתית מעולה.
שי 537

למערב אירופה וארה"ב - 439 ₪ כולל משלוח
בישראל - 179 ₪ לא כולל משלוח

 

למדינות אחרות - אנא התקשרו אלינו.

במטעי בן עזר הכנו עבורכם היצע מגוון של מיטב יינות הארץ, ממבחר יקבים ובהם יקבי בוטיק.  לכל תיבות היין
ניתן לצרף גם שוקולד. 

.www.BenEzer.co.il למידע נוסף על הרכבים ומחירים אנא התקשרו 03-6969111 או פנו לאתר
נשמח להציע מתנות נוספות ומשלוחים למדינות נוספות.

הכלים והמוצרים בתמונות הינם להמחשה בלבד.
ליעדים אליהם לא ניתן לשלוח דבש, תשלח קונפיטורה מפירות העונה.

להזמנות:
gifts@benezer.co.il
www.benezer.co.il
1-800-890-000


