
White Wines
 ποτήρι µπουκάλι

ΑΣΥΡΤΙΚΟ 4,50€    18€
Μοσχάτο
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΙΣΣΑ, Π.Γ.Ε. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ
Χρυσοκίτρινο χρώµα µε ανθικά αρώµατα εσπεριδοειδών 
στόµα γεµάτο µε καλή οξύτητα και φρουτώδης επίγευση 
που διαρκεί.

ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ 4,50€    18€
Chardonnay
ΚΤΗΜΑ ΜΙΓΑ, Π.Γ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Ανοιχτό κίτρινο χρώµα µε αρώµατα απο λευκόσαρκα 
φρούτα και λεµονανθούς,στόµα λιπαρό µε τραγανή 
οξύτητα και επιγευσή που διαρκεί. 
Συνοδεύει ελαφριά πιάτα, δροσερες σαλάτες, µεζεδάκια.

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ     18€
ΚΤΗΜΑ ΚΙΣΣΑ, Π.Γ.Ε. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ
Λαµπερό πρασινοκίτρινο χρώµα µε αρώµατα απο 
λευκόσαρκα τροπικά φρούτα και λουλουδιών, πλούσιο 
στο στόµα µε µέτρια οξύτητα και καλή επίγευση. 
Συνοδευει πράσινες σαλάτες, λευκά κρέατα, θαλασσινά.

ΑΓΚΑΘΙΑ   5€    20€
Μοσχάτο αλεξανδρείας, Ροδίτης
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΥΑΘΟΣ, Π.Γ.Ε. ΣΕΡΡΕΣ
Λαµπερό χρυσοκίτρινο χρώµα µε αρώµατα από φρέσκα 
φρούτα και λεµονανθούς,βαλσαµικές νότες και µεγάλη 
αρωµατική επίγευση.
Συνοδευεί πράσινες σαλάτες, ορεκτικα, Volaille gremolata, 
linguine con polo.

ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟ 211   6€    24€
Μοσχοφίλερο
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Μ.ΚΟΥΜΑΡΕΛΑ, Π.Ο.Π. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
Λευκοκίτρινο χρώµα µε αρώµατα εσπεριδοειδών και 
λουλουδιών ,νότες απο τριαντάφυλλο .Στόµα µετρίου 
ογκου µε καλή οξύτητα και επίγευση που διαρκεί .
Συνοδεύει λευκά κρέατα, σπαγγέτι θαλασσινών, 
λευκά τυρια και δροσερές σαλάτες.

ΜΑΛΒΑΖΙΑ   6€    24€
Malvasia di cantia, aromatica
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, Π.Γ.Ε. ΚΡΗΤΗ
Χρυσοκίτρινο χρώµα µε έντονα φρούτωδη καί 
λουλουδάτα αρώµατα. Στόµα µετριού όγκου µε 
γλυκιά καί φρουτώδη επίγευση.
Συνοδεύει ψάρια και θαλασσινά, λευκά κρέατα, 
πράσινες σαλατες, ορεκτικά, πίτσα αλλαντικών.

ΒΙ∆ΙΑΝΟ       24€
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, Π.Γ.Ε. ΚΡΗΤΗ
Κιτρινοπράσινο χρώµα µε αρώµατα λευκόσαρκών φρούτων 
όπως βερύκοκκο, ροδάκινο στόµα πλούσιο µε φρουτώδη 
αίσθηση και ωραία επίγευση. Συνοδεύει πλούσιες σαλάτες 
µε έντονη γέυση λευκά κρέατα και θαλασσινά

ΒΟΡΕΙΑ ΓΗ       25€
Ασύρτικο, Μαλαγουζιά
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΥΑΘΟΣ, Π.Γ.Ε. ΣΕΡΡΕΣ
Απαλό κίτρινο χρώµα µε έντονα αρώµατα εσπεριδοειδών και 
λουλουδιών. Στόµα γεµάτο µε οξύτητα και λεµονάτη επίγευση.
Συνοδευεί ψάρι, λευκά κρέατα, πράσινες σαλάτες 
και λεµονάτα πιάτα



 ποτήρι µπουκάλι

ΡΟΜΠΟΛΑ       26€
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ GENTILINI, Π.Ο.Π. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κιτρινοπράσινο χρώµα µε αρώµατα απο γκρειπφρούτ,
κιτρου και εσπεριδοειδών.Στόµα δροσερό µε κοφτερή 
οξύτητα και επίγευση που διαρκεί.
Συνοδευει θαλλασινά, φαγητά µε λευκές λεµονάτες 
σάλτσες, τηγανιτά µεζεδάκια και δροσερές σαλάτες.

SAUVIGNON BLANC       26€
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ∆ΕΡΕΣΚΟΥ, Π.Γ.Ε. ΤΡΙΦΥΛΙΑ
Χρώµα Ανοιχτοκίτρινο µε πράσινες ανταύγειες, αρώµατα 
απο εξωτικά φρούτα, βότανα και φρεσκοκοµµένο χορτάρι.
Στόµα µε οξύτητα και επίγευση που διαρκεί.
Συνοδευει παλαιωµένα τυρια, ήπια αλλαντικά, ψάρια και 
λευκά κρέατα, πιάτα µε λευκές λιπαρές σάλτσες.

ΤΕΧΝΗ ΑΛΥΠΙΑΣ       27€
Sauvignon blanc, Ασύρτικο
ΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ, Π.Γ.Ε. ∆ΡΑΜΑ
Απαλό κίτρινο χρώµα µε αρώµατα λεµονανθών και νότες 
απο βότανα και λουλούδια.Στόµα δροσερό και τραγανό 
µε διαρκή επίγευση.
Συνοδεύει όστρακα, θαλασσινά, ψάρια, χοιρινό, 
πράσινες σαλατες, λευκά τυριά.

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ ∆ΡΥΟΣ       30€
ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Π.Γ.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Λαµπερό και διαυγές λεµονί χρώµα µε γκριζωπές ανταύγειες.
Πλούσιο αρωµατικό µπουκέτο από εσπεριδοειδή και ανθικά 
στοιχεία που ισορροπούν αρµονικά µε τα διακριτικά αρώµατα 
της βανίλιας. Στο στόµα είναι ισορροπηµένο µε στρογγυλή 
οξύτητα, νότες ξύλου και πικραµύγδαλου, και µακρά 
φρουτώδη επίγευση.

VIOGNER LARSINOS       30€
Viogner
ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ, Π.Γ.Ε. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ
Ζωηρό κίτρινο χρώµα µε αρώµατα λευκόσαρκων φρούτων,
βαρελιού και λουλουδιών. Στόµα λιπαρό µε µεταλλικότητα 
και οξύτητα.
Συνοδεύει ψάρια και θαλασσινά, πιάτα µε λευκές σάλτσες,
και δροσερές σαλάτες.

CHARDONNAY ΒΑΡΕΛΙ       34€
ΚΤΗΜΑ ΜΙΓΑ, Π.Γ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Λαµπερό χρυσοκίτρινο χρώµα µε πράσινες αντάυγειες,
αρώµατα λουλουδιών και λευκόσαρκων φρούτων, νότες 
απο ξύλο, βανίλια και καπνό. Στόµα λιπαρό και δροσερό 
µε επίγευση µεγάλης διάρκειας.
Συνοδεύει λιπαρά ψάρια, λευκά κρέατα µε άσπρες σάλτσες, 
ζυµαρικά και ριζότα, χοιρινό, κοτόπουλο και λαχανικά σχάρας.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ       36€
Ασύρτικο, Αηδάνι, Αθήρι
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, Π.Ο.Π. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Στη µύτη επικρατούν τα αρώµατα αχλαδιού και βρεγµένης 
πέτρας µαζί µε ανθικές και µπισκοτένιες νότες. Το στόµα 
είναι γεµάτο χωρίς να είναι καθόλου βαρύ, µε όγκο αλλά 
και την ταυτόχρονη παρουσία φρεσκάδας που προσδίδει 
στο κρασί έναν κοµψά ισορροπηµένο χαρακτήρα.
Συνοδεύει πράσινες σαλάτες, σκορόψωµο, 
Sea bass carpaccio, pasta, risoto, κοτόπουλο, σολοµό.



Rosé Wines
 ποτήρι µπουκάλι

ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ       18€
ΚΤΗΜΑ ΜΙΓΑ, Π.Γ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Λαµπερό ρόδινο χρώµα µε έντονα αρώµατα κόκκινων 
φρούτων και τριαντάφυλλου. Στόµα µεστό µε µέτρια 
οξύτητα και γλυκιά επίγευση. Συνοδεύει πράσινες 
δροσερές σαλάτες, πικάντικους µεζέδες, κρεατοµεζέδες, 
πιάτα µε ρόζ σάλτσες.

ΟΙΝΟCENCE   5€    20€
Ηµίγλυκος, Αυγουστιάτης, Σκιαδόπουλο
ΚΛΗΜΑ ΓΡΑΜΨΑ, Π.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τριανταφυλλί χρώµα µε αρώµατα εσπεριδοειδών και 
κόκκινων φρούτων, νότες απο καραµέλα. Στόµα 
ισορροπηµένο µε γλυκιά επίγευση που διαρκεί.
Συνοδευει σαλάτες,τυρια αλλαντικα, πίτσες, µακαρονάδες.

ΜΥΘΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ   5€    22€
Αγιωργήτικο, Syrah
ΚΤΗΜΑ ΓΚΟΦΑ, Π.Γ.Ε. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ
Απαλό ρόζ χρώµα µε αρώµατα απο φράουλα, 
κεράσι και βύσσινο. Στόµα φρουτώδες µε ισορροπηµένη
οξύτητα και πικάντικη επίγευση που διαρκεί.
Συνοδευει µεζέδες, πίτσες, πράσινες σαλάτες και πιάτα µε 
ελαφριές κόκκινες σάλτσες.

FAIRYTALE   6€    24€
Ηµίγλυκος, Μοσχάτο, Μαυροδάφνη
ΑΧΑΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΙΓΙΟ
Από την συνοινοποίηση Μοσχάτου και Μαυροδάφνης, 
ένας ροζέ φυσικώς ηµίγλυκος οίνος µε  λαµπερό 
τριανταφυλλί χρώµα, ανθώδες άρωµα, ιδιαίτερη φρεσκάδα 
και γλυκιά επίγευση µοσχάτου.  
Συνοδεύει ελαφριά πιάτα, τυρια και αλαντικά, 
πίτσες και µακαρονάδες.

ΤΕΧΝΗ ΑΛΥΠΙΑΣ       25€
Syrah, Merlot, Sangiovese, Nebiolo, Cabernet,
Sauvignon
ΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ, Π.Γ.Ε. ∆ΡΑΜΑ
Λαµπερό τριανταφυλλένιο χρώµα µε αρώµατα 
ώριµης φράουλας, βατόµουρου και βύσινου. Στο στόµα 
πλούσια δοµή, δύναµη και δροσιστική οξύτητα. 
∆οκιµάστε το µε ζυµαρικά, λευκά κρέατα µε σάλτσες 
φρέσκιας ντοµάτας, µαγειρευτά λαχανικά 
(όπως κρασάτα µανιτάρια, ρολά µελιτζάνας, 
γεµιστές ντοµάτες), κρύα πιάτα φρέσκων αλλαντικών 
ή τυριών και πιτσες.

ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ       27€
Syrah, Ληµνιώνα
Π.Γ.Ε. ΜΕΤΕΩΡΑ
Τριανταφυλλί χρώµα µε αρώµατα απο κεράσι, 
φράουλα και µπαχαρικά. Στόµα µε δροσιστική οξύτητα 
και γλυκιά επίγευση. 
Συνοδευεί ορεκτικά, πίτσες, κρεατικά, 
πλάτω τυριών & αλλαντικών.

DOMAINE LAZARIDI     34€
Merlot
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η, Π.Γ.Ε. ∆ΡΑΜΑ
Ανοιχτό ρόδινο χρώµα µε ζωηρά αρώµατα απο φράουλα 
και κεράσι, νότες απο µπαχαρικά. Στόµα µε δροσιστική 
οξύτητα και φρουτώδης επίγευση. 
Συνοδεύει ζυµαρικά µε ελαφριές κόκκινες σάλτσες, 
ελληνική κουζίνα, δροσερές σαλατες, πικάντικους µεζέδες.



Red Wines
 ποτήρι µπουκάλι

NEMIOS OENOS 4,50€    18€
Αγιωργήτικο
ΚΤΗΜΑ ΓΚΟΦΑ, Π.Ο.Π. ΝΕΜΕΑ
Ζωντανό κόκκινο χρώµα µε αρώµατα απο µαύρα φρούτα 
του δάσους, µαρµελάδας ,βανίλιας, δέρµατος και µπαχαρικών.
Στοµα µαλακό και πιπεράτο µε ευχάριστη επίγευση. 
Συνοδευεί πιτσα bu�alo prosciutto, µπιφτέκι, 
µοσχαρισια φιλετάκια

ALLEGRO   5€    20€
Αυγουστιάτης
ΚΛΗΜΑ ΓΡΑΜΨΑ, Π.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Βαθύ κόκκινο χρώµα µε µώβ αντάυγειες, αρώµατα απο 
µαύρα φρούτα του δάσους και λουλούδια, Στόµα 
ευχάριστο µε ήπιες τανίνες και ανάλαφρη επίγευση.
Συνοδευεί πλατώ τυριών, πιτσα calzone, ορεκτικά, 
κόκκινα κρέατα.

ΧΕΙΛΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ   5€    22€
Syrah
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ, Π.Γ.Ε. ΠΛΑΓΙΩΝ ΚΝΗΜΙ∆ΟΣ
Ζωντανό κόκκινο χρώµα µε αρώµατα βοτάνων, καπνού, 
πιπεριού και αποξηραµένου δαµάσκηνου. Στόµα στιβαρό 
µε οξύτητα, τανίνες και επιγευση που διαρκει.
Συνοδεύει κρεατικά, αλλαντικά και τυριά.

ΠΑΡΑΓΚΑ     22€
Merlot, Syrah, Ξινόµαυρο
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Π.Γ.Ε. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Έντονο κόκκινο χρώµα µε αρώµατα απο βατόµουρο και 
νότες απο πράσινο πιπέρι. Στόµα µε όγκο, οξύτητα, ήπιες 
τανίνες και επίγευση που διαρκεί. 
Συνοδευει ζυµαρικά, τυριά, αλλαντικά, κόκκινα κρέατα.

LAURA NERA     24€
Μαυροδάφνη
ΑΧΑΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, Π.Γ.Ε. ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Μαυροκόκκινο χρώµα µε πυκνά αρώµατα απο βιολέτα, 
πετροκέρασο και µελάνι, νότες απο σταφίδα.
Στόµα φρουτώδες µε µέτριας εντασης τανίνες και 
φρουτώδης επίγευση.
Συνοδευεί κρεατικά στη σχάρα, πιάτα µε κόκκινες σάλτσες ,
αλλαντικα, ώριµα κίτρινα τυριά

ΧΕΛΩΝΑ   6€    26€
Syrah, Grenache rouge, Mourvedre
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, Π.Γ.Ε. ΚΡΗΤΗ
Ζωντανό βυσσινή χρώµα µε αρώµατα µικρόρογων φρούτων 
του δάσους, µπαχαρικών, µαρµελάδας και νότες απο ξύλο .
Στόµα µέτριου όγκου µε ελαφριά οξύτητα και επίγευση 
που διαρκεί.
Συνοδευει  πλατώ τυριών αλλαντικών, φιλέτο µοσχαρισιό, 
χοιρινό.

MERLOT   7€    28€
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΥΑΘΟΣ, Π.Γ.Ε. ΣΕΡΡΕΣ
Βαθύ κόκκινο χρώµα µε αρώµατα απο φρούτα του δάσους, 
µπαχαρικών, σοκολάτας και νότες απο ξύλο. Πλούσιο στο 
στόµα µε µαλακές τανίνες και επίγευση που διαρκεί.
Συνοδευει κρεατικά, πλατω τυριών αλλαντικών, 
παπαρδελες bon viveur, κοτόπουλο, µοσχάρι.



 ποτήρι µπουκάλι

ΑΠΛΑ     28€
Cabernet sauvignon, Ξινόµαυρο
OENOPS WINES, Π.Γ.Ε. ∆ΡΑΜΑ
Σκούρο µπορντό χρώµα µε αρώµατα κόκκινων φρούτων 
του δάσους, µπαχαρικών και καπνού. Στόµα γεµάτο µε 
ισορροπηµένη γευση και  επίγευση που διαρκεί. 
Συνοδευεί κόκκινα κρέατα, πιατά µε κόκκινες σάλτσες, 
πλατώ αλλαντικών και τυριων.

ΡΑΨΑΝΗ     30€
Ξινόµαυρο, κρασάτο, σταυρωτό
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΓΚΟΥ, Π.Ο.Π. ΡΑΨΑΝΗ
Πολύπλοκη µύτη µε αρώµατα κέδρου και καπνού γύρω 
από ένα πυρήνα κόκκινου φρούτου. Στο στόµα είναι 
κοµψό µε σφιχτές τανίνες και υψηλά επίπεδα φρεσκάδας. 
Συνοδεύει λιπαρά κόκκινα κρέατα, πιάτα µε έντονες 
κόκκινες σάλτσες, αλλαντικά και παλαιωµένα τυριά.

ΝΑΟΥΣΑ     32€
Ξινόµαυρο
ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΥ∆Α, Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΣΑ
Ανοιχτό ρουµπινί χρώµα , µε αρώµατα µπελτέ ντοµάτας, 
κυδωνόπαστο, ελιά, ώριµα φρούτα του δάσους, καφέ, 
νότες ξύλου δρυός και καπνού. Τυπική Νάουσα, 
καλοδουλεµένη, µε νόστιµες κι εξελίξιµες τανίνες και 
ωραίο όγκο στο στόµα. 

REFOSCO       32€
ΟΙΝΟΙ Α∆ΑΜ, Π.Γ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πορφυροκοκκινο χρώµα, αρώµατα µικρόρογων φρούτων 
του δάσους, νότες µπαχαρικών, δέρµατος και καπνού. 
Στόµα µετρίου όγκου µε µεσαίας έντασης τανίνες και 
µακράς διάρκειας πικάντικη επίγευση. 
Συνοδευεί κρεατικά στη σχάρα, ποκιλία αλλαντικων και τυριών, 
πιάτα µε κόκκινες σάλτσες.

Η∆ΥΣΜΑ ∆ΡΥΟΣ     34€
Syrah
ΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ, Π.Γ.Ε. ∆ΡΑΜΑ
Έχει πυκνό µαυροκόκκινο χρώµα µε ιώδεις αποχρώσεις.
Σύνθετη, όµορφα εξελιγµένη µύτη όπου κυριαρχούν τα 
αρώµατα δαµάσκηνου, τρούφας και πιπεριού.

ROMEO & JULIET     36€
Cabernet sauvignon, Αγιωργήτικο
ΚΤΗΜΑ ΓΚΟΦΑ, Π.Γ.Ε. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ
Βαθύ πορφυρό χρώµα µε αρώµατα µαύρων φρούτων του 
δάσους, καπνού, νότες απο µπαχαρικά, σοκολάτα και µαρµελαδας.
Στόµα γεµάτο, πικάντικο µε διακριτηκές τανίνες και µέτρια οξύτητα.
Συνοδεύει κρεατικα στά κάρβουνα, πικάντικες πίτσες, 
παλαιωµένα τυριά.

ΑΓΡΙΛΙΑ     42€
Cabernet sauvignon, Merlot
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ∆ΕΡΕΣΚΟΥ, Π.Γ.Ε. ΤΡΙΦΥΛΙΑ
Βαθυκοκκινο χρώµα µε αρώµατα απο κόκκινα φρούτα του δάσους,
νότες απο ξύλο, καπνό και µπαχαρικά. Στόµα πλούσιο φρουτώδες 
µε αισθητές τανίνες και µακρά επίγευση. 
Συνοδεύει αλλαντικα και παλαιωµένα τυριά, βουβαλίσιες µπριζόλες,
πιάτα µε κόκκινες σάλτσες.

ROSSIU DI MUNTE     56€
Pinot noir
ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ, Π.Γ.Ε. ΜΕΤΣΟΒΟ
Κόκκινο ρουµπινί χρώµα και σύνθετα αρώµατα µεσαίας έντασης,
από ώριµα φρούτα του δάσους, καπνό, κανέλα, µπαχάρι και 
πράσινο πιπέρι. Στόµα βελούδινο, µε καλή ισορροπία στυφάδας 
κι οξύτητας, µε επίγευση που διαρκεί.
Συνοδεύει µοσχάρι στη σχάρα, αλλαντικα, τυρια, πιατα µε 
ελαφριές κόκκινες σάλτσες.



Sweet Wines
 ποτήρι µπουκάλι

VIN DOUX   4€    16€
Μοσχάτο Σάµου 
Ε.Α.Σ. ΣΑΜΟΥ, Π.Ο.Π. ΣΑΜΟΣ
Χρυσαφί χρώµα µε αρώµατα λουλουδιών,φρέσκων 
φρούτων και µελιού. Στόµα µαλακό µε φυσική γλύκα 
και καλή οξύτητα.
Συνοδεύει αποξηραµένα και φρέσκα φρούτα, ελαφριά 
επιδόρπια και παγωτά. Πίνεται και ως απεριτίφ. 

ΗΛΙΟΥ ΦΩΣ   5€    25€
Αυγουστιάτης 
ΚΛΗΜΑ ΓΡΑΜΨΑ, Π.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Σκούρο κόκκινο χρώµα µε µωβ ανταυγείες, έντονα 
αρώµατα φρούτων του δασους, καραµελας και γαρύφαλλου.
Συνοδεύει κίτρινα τυριά, αλλαντικα, κρέµες, γλυκά και σοκολάτα.
Πίνεται και ώς απεριτίφ.

VINSANTO 2007   8€    48€
Ασύρτικο, Αηδάνι
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΡΤΕΜΗ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, Π.Ο.Π. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Πυκνό αρωµατικά, µε χαρακτήρες αποξηραµένων φρούτων, 
σοκολάτας καραµέλας, καφέ και ξηρών καρπών. 
Γλυκό στο στόµα, χωρίς να είναι λιγωτικό λόγω της εκρηκτικής 
οξύτητας, πληθωρικό µε εξαιρετική ισορροπία και µακρά, 
πολύπλοκη επίγευση. 

Sparkling Wines

MUSCAT OF TYRNAVOS   6€    24€
Μοσχάτο Τυρνάβου
ΚΤΗΜΑ ΜΙΓΑ, Π.Γ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Λευκοκιτρινο χρώµα µε αρώµατα απο αχλάδι, ροδάκινο, 
ανανά και νοτες απο τριαντάφυλλο, µέτριο αφρισµό µε 
καλη οξύτητα και επίγευση που διαρκεί. 
Συνοδευει φρουτοσαλάτες, πλατώ τυριών, ηπια σιροπιαστα 
γλυκα, πίνεται παγωµένο.

ΑΚΑΚΙΕΣ ΡΟΖΕ       28€
Ξινόµαυρο
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Π.Ο.Π. ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Ελκυστικό κερασί χρώµα, έντονες ευωδιές από κόκκινα φρούτα 
όπως βύσσινο, φράουλα και βανίλια, εµπλουτίζονται από νότες, 
ώριµης ντοµάτας και κόρας ψωµιού. 
Στόµα µε όγκο και πολυπλοκότητα, δροσερή οξύτητα και ήπια 
γλύκα που το ισορροπεί.

EDENIA       36€
Μαλαγουζιά
ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ, Π.Γ.Ε. ΜΕΤΕΩΡΑ
Λαµπερό λεµονοπράσινο χρώµα, έντονα αρώµατα εσπεριδοειδών 
όπως περγαµόντο και lime. Στο στόµα, εκφραστικό µε κρεµώδεις 
φυσαλίδες, γεύση ξύσµατος λεµονιού και brioche και 
επίγευση ξηρών καρπών. 

MOËT IMPÉRIAL       110€
Pinot noir, Pinot meunier, Chardonnay


