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 הביתה- יין
הכרם במחיר
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 ובקבוקי 2 לביתך נביא ספורות שעות ובתוך 03-224887 טלפן
במתנה! יין כוסות 3 ו־ גדולה, בהנחה יותר) כרמל(או

מילים כמה מילים כמה
והמחיר המבחר על החדשה החברה על
 שיטת את בישראל מיישמת הייך ״על חברת
 מדינות בכל המקובלת המשקאות שיווק

 ובתוך שעה, בכל אלינו מחייג אתה המערב.
 12 ובו ארגז לביתך מניע ספורות שעות

 שהזמנת. כרמל בקבוקי
 בעיר(באחריות), נמוך הכי מהמחיר נהנה אתה
 מייגעת, בקבוקים סחיבת מעצמך חוסך

 - בבית משקאות מלאי לעצמך ומבטיח
וכמתנה. למסיבה, ליום־יום,

 שתבחר משקה כל לביתך תביא הייך ״על
 הכרם. במחירי כרמל, של העצום מהמנוון
 בעיר. נמוך הכי המחיר
לדוגמא: משקאות רשימת לפניך

מילים כמה
ההזמנה על
 כרמל(או בקבוקי 12 והזמן 03-224887 טלפן
 8:00 השעות בין תזמין אם כבחירתך. יותר)

 יום. באותו עוד לביתך הארגז יגיע ,ו 7:00ל־
 טלפן ו, 7:00 השעה אחרי תזמין אם

 אליך נתקשר אנו .3044 מנוי עבור 03-248121
 בשעה שעות, 24 בתוך לביתך הארגז את ונביא

 הזמנות יסופקו זה בשלב ביותר. לך הנוחה
בלבד. וסביבתה ת״א לאזור

עממיים: יינות
הכרמל שושנת ■
עתיק אדום ■

שולחניים: יינות
סמיוןלבן ■
גרנאשרתה ■

מובחרים: שולחניים
סירה פטיט ■
סלקט לבן סוביניון ■
אמרלדריזלינג ■
סלקט קברנה ■

שמנן:
הנשיא יין ■
 פנטזיה ■

שונים:
קוקטייל שוקולד ■
אמרטו ■
וודקה ■
רומנוף וודקה י
50אראק ■
777 ברנדי ■
סנגריה כרמליטה ■

מילים כמה
המתנה על

 בנוסף מקבל הראשון בחודש המזמין כל
 אולי אז חינם. - משובחות יין כוסות 3 להנחה

יייסטז שיהיה ארגזים, 2 להזמין כדאי
מ#0₪£11יטנ! * ? # ט .#7ט

שקאות כל לפסח כשרים המ

03-224887
מיד, אליך מתקשר 3044 מנוי 03-248121 טלפן 17:00 השעה .אחרי

■ שלא מי שיכור ■ גחרי

׳ הביתה- יין
הכרם במחיר
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 בקבוקי 12ו־ 03-224887 טלפן
 שעות בתוך לביתך יגיעו כרמל

 טלפן ו 7:00 השעה אחרי ספורות.
 ונתקשר 3044 למנוי 03-248ו2ו

מיד. אליך
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