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Ασύρτικο Στραταριδάκη

Έργο Λαντίδησ

ΠΓΕ Πελοπόννησος. Από την ποικιλία Sauvignon Blanc. Ανοιχτό λεμονί
χρώμα. Ευχάριστα και φρέσκα αρώματα ανανά, πεπονιού αχλαδιού,
γκρέιπφρουτ και λεμονιού, με νύξεις λεμονανθών και διακριτικές
νότες γρασιδιού, χαρακτηριστικό της ποικιλίας. Στο στόμα είναι
αναζωογονητικό, με τα φυτικά στοιχεία και τα εξωτικά φρούτα να
πολιορκούν τον ουρανίσκο και μία απολαυστική, λεμονάτη επίγευση.
0.75lt 24.00€

6.00€

Ασύρτικο 100%. Λαμπερό χρυσαφένιο χρώμα με πρασινωπές ανοιχτές
ανταύγειες. Με αρώματα πράσινου μήλου και ροδάκινου. Χαρακτηριστική
δομή με εξαιρετικά γευστικό στόμα και ιδιαίτερη οξύτητα που το κάνει
φρέσκο και δροσιστικό με μακρά μεταλλική επίγευση.
0.75lt 24.00€

Ergo Lantides
PGI Peloponnese. From the variety Sauvignon Blanc. Light lemon
color. Pleasant and fresh aromas of pineapple, melon pear, grapefruit
and lemon, with hints of lemon blossom and subtle notes of grass,
characteristic of the variety. In the mouth it is refreshing, herbal items
and exotic fruits to besiege the palate. Pleasant, lemony aftertaste.
ΑΝΩΦΕΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ
Οίνος λευκός ξηρός από την τοπική ποικιλία Βηλάνα. Χρυσαφένιο χρώμα με
ανταύγειες που γεμίζουν το ποτήρι. Στη μύτη έντονα κυριαρχούν αρώματα
κίτρου και λεμονιού. Στο στόμα η ισορροπημένη οξύτητα του χαρίζει
αρμονία και δεμένο σώμα. Στο τελείωμα η φρουτένια αίσθηση γίνεται
ακόμη εντονότερη με εκφραστικά αρώματα βανίλιας και πράσινου μήλου.

CHARDONNAY ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
ΠΓΕ ΚΡΗΤΗ. Κρασί με κυρίαρχα αρώματα φρούτων. Όμορφο χρυσοκίτρινο χρώμα. Πλούσιο, γεμάτο σώμα, λιπαρό στο στόμα, με ευχάριστη
επίγευση.
0.75lt 19.00€

4.00€

ΠΓΕ Μακεδονία. Από τις ποικιλίες Ασύρτικο, Viognier και Chardonnay.
Στρογγυλό, πλούσιο σώμα με δροσερό αρωματικό χαρακτήρα, σε ένα
αρμονικό πάντρεμα των τριών λευκών ποικιλιών. Νότες ώριμου ροδάκινου, βερίκοκου, με μια πινελιά ορυκτότητας. Το αρωματικό σύνολο
συμπληρώνεται με νότες από λουλούδια του αγρού και αχλαδιού.

White dry wine from the local variety Vilana. Golden color with hues.
Noses intensely dominate citrus and lemon flavors. In the mouth,
balanced acidity gives it harmony and tied body. At the finish the fruity
sensation becomes even more pronounced with expressive aromas of
vanilla and green apple.

LENGA ΑΒΑΝΤΙΣ

Λευκός ημίξηρος οίνος πό την ποικιλία Gewurztraminer 100%.
Απαλό χρυσό χρώμα με πράσινες ανταύγειες, έντονα αρώματα γλυκού
τριαντάφυλλου, leeches, εξωτικών φρούτων, πιπεριού, μέντας, ginger,
καραμέλας και μπαχαριών. Στόμα πλούσιο, λιπαρό, με ένταση ανθικών
αρωμάτων και μπαχαριών. Η ισορροπημένη οξύτητα κοντράρεται
ευχάριστα με το λιπαρό στόμα, δημιουργώντας μακριά επίγευση.

0.75lt 20.00€

5.00€

7.00€

White medium dry wine from the variety Gewurztraminer 100%. Light
golden color with green shades, intense aromas of sweet rose, leeches,
exotic fruits, pepper, mint, ginger, caramel and spices. Mouth rich, oily,
with intense floral aromas and spices. The balanced acidity pleasantly
contrasts with the oily mouth, creating a long aftertaste.

Blue Tractor KYR-GIANNI

PGI Macedonia. From the varieties Asyrtiko, Viognier and Chardonnay.
Round, rich body with a cool aromatic character, in a harmonious
marriage of the the three white varieties. Notes of ripe peach, apricot,
with a touch of minerality. The mouth follows the above character while
the aromatic set is complemented with notes of field and pear flowers.

Βιδιανό Πατεριανάκης
Βιολογικό. ΠΓΕ Κρήτη από την ποικιλία Βιδιανό. Λαμπερό κίτρινο χρώμα
με πρασινωπές αποχρώσεις. Αρώματα ροδάκινου και βερίκοκου. Γεύση
κρεμώδης με ευχάριστη οξύτητα και μακρά επίγευση.

LENGA AVANTIS

0.75lt 28.00€

CHARDONNAY DOULOUFAKIS
CRETE- Protected Geographical Indication. Light gold colour. Rich
body, buttery creamy wine of intense flavor concentration and great
complexity.
Μπλε Τρακτέρ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

ANOFERIA ANOSKELI

0.75lt 14.00€

Assyrtiko Strataridakis
Assyrtiko 100%. Bright golden color with greenish light shades.
With aromas of green apple and peach. Characteristic structure with
extremely tasty mouth and special acidity that makes it fresh and
refreshing with long metallic aftertaste.

0.75lt 24.00€

Vidiano Paterianakis

Organic. PGI Crete from the Vidiano variety. Bright yellow color with
greenish hues. Peach and apricot aromas. Creamy on the palate with
pleasant acidity and long aftertaste.

Blanc de Gris ΤΣΕΛΕΠΟΣ

Οίνος λευκός ξηρός. Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Αρκαδία.
Ποικιλιακή Σύνθεση: 100% Μοσχοφίλερο. Κρασί με λεπτά αρώματα
εσπεριδοειδών και λεμονανθών, μεγάλης έντασης. Γευστικά χαρακτηρίζεται από πλούσιο σώμα σε αρμονική ισορροπία με την οξύτητα.
0.75lt 28.00€

7.00€

Blanc de Gris TSELEPOS
Dry white wine. Protected Geographical Indication Arcadia. Grape
Variety: 100% Moschofilero. A greek wine with fine aromas of citrus
fruits and lemon flowers of great intensity. Full bodied in harmonic
balance with its acidity.

Μοσχάτο Σπίνας Στραταριδάκη
Λευκοκίτρινο και διαυγές χρώμα, έντονα ανθικά αρώματα γιασεμιού,
βερίκοκου και πεπονιού, σε φόντο καλοκαιρινής βροχής. Μαλακό
στο στόμα αλλά επίμονο. Διακριτική οξύτητα και έντονος αρωματικός
χαρακτήρας.
0.75lt 24.00€

Moschato Spinas Strataridakis

White-yellow and limpid colour, strong blossom smells of jasmine,
apricot and melon on a background of summer rain. It has a smooth but
intense taste. Distinctive acidity and intense aromatic character.

ARCHOS Οινοποιείο Παρασκευά
Ημίξηρος ροζέ οίνος από τις ποικιλίες Λιάτικο και Μοσχάτο Σπίνας.

SYMPHONI-A ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ΚΡΗΤΗ. Από την ποικιλία
Μαλβαζία. Κρασί χρυσοκίτρινο με πράσινες ανταύγειες. Με φρουτώδη
γεύση και αρώματα λουλουδιών.
0.75lt 16.00€

4.00€

SYMPHONI-A maragakis

Protected Geographical Indication CRETE. From the Malvasia variety.
Wine golden yellow with green hues. Fruity taste and floral aromas.

Πλαγίως Κτήμα Βιβλία Χώρα
ΠΓΕ Παγγαίο. Ποικιλίες: Chardonnay και Ασύρτικο. Μύτη εκφραστική µε
αρώματα ώριμων φρούτων, όπως πεπόνι, βερίκοκο, ανανάς και νότες
λεμονιού, ορυκτών και λουλουδιών, σε ένα κομψό περιβάλλον βανίλιας
και πραλίνας φουντουκιού. Πλούσιο στόμα µε κρεμώδη υφή, πληθωρικό,
µε πολύ καλή δομή. Έντονη επίγευση µε νότες φρούτων, κέδρου και
βανίλιας.
0.75lt 39.00€

0.75lt 16.00€

4.00€

ΜΙΚΡΗ ΚΙΒΩΤΟΣ Λαντίδη
Οίνος ροζέ ξηρός. Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Πελοπόννησος.
Ποικιλία: Μοσχοφίλερο 100%. Απαλό τριανταφυλλί ρoζέ χρώμα.
Φρουτώδης μύτη με απαλά αρώματα κόκκινων φρούτων, ώριμων κερασιών, τριαντάφυλλου και μελιού. Καλά ισορροπημένο στόμα, αρκετά
γεμάτο, με ευχάριστη φρουτώδης επίγευση.
0.75lt 19.00€

Plagios Ktima Biblia Chora

PGI Pangeon. Varieties: Chardonnay and Assyrtiko. Expressive nose with
aromas of ripe fruits, such as melon, apricot, pineapple and notes of
lemon, minerals and flowers, in a elegant background of vanilla and
hazelnut. Rich mouth with creamy texture, plentiful, with very good
structure. Intense aftertaste with notes of fruits, cedar and vanilla.

0.75lt 59.00€

Ροζέ ξηρός ποικιλιακός οίνος από τις ποικιλίες Λιάτικο, Syrah, Μαντηλάρι
και Κοτσιφάλι. Φρουτώδες αρωματικό κρασί, με άρωμα φράουλας,
τριαντάφυλλου και κόκκινων φρούτων. Συνοδεύει ψαρικά, ζυμαρικά και
λευκά κρέατα με λευκές σάλτσες, θαλασσινά, οστρακοειδή, μαλακά τυριά,
φρούτα ή σκέτο ως απεριτίφ.
0.75lt 16.00€

4.00€

Santorini Assyrtiko Grande Reserve
Santo Wines
PDO Santorini. Aging: 12 months in barrel, 12 months in bottle. A wine
of deep golden color. Rich aromatic bouquet of peach, apple, toasted
bread and laurel with spicy, honey and floral notes. High acidity with
freshness and a long, rich finish.

A.Muse Blanc κτημα μουσων
Λευκός Ξηρός Οίνος. Ποικιλιακή σύνθεση: 95% Mαλαγουζιά, 5%
Gewürztraminer. Λαμπερό, με χρυσές ανταύγειες και αρωματική
πολυπλοκότητα εξωτικών φρούτων & λευκών λουλουδιών. Στο στόμα
ελαφρύ, δροσιστικό και παιχνιδιάρικο με πολύ ευχάριστη οξύτητα και
φινετσάτη επίγευση.
0.75lt 28.00€

A.Muse Blanc muses estate
White Dry Wine. Variety Composition: 95% Malagousia, 5%
Gewürztraminer. Shiny, with golden highlights and aromatic complexity
of exotic fruits & white flowers. Light, refreshing and playful in the
mouth, with a very pleasant acidity and a elegant aftertaste.

Little ark Lantides
Dry rose wine. Protected Geographical Indication Peloponnese. Variety:
Moschofilero 100%. Gentle rose rose color. Αromas of red fruits, mature
cherries, rose and honey. Well-balanced mouth, quite full, with a
pleasant fruity aftertaste.
4 ROSES Οινοποιείο Παρασκευά

Σαντορίνη Ασύρτικο Grande Reserve
Santo Wines
ΠΟΠ Σαντορίνη. Παλαίωση: 12 μήνες στο βαρέλι, 12 μήνες στη φιάλη.
Ένα κρασί με βαθύ χρυσαφένιο χρώμα. Πλούσιο αρωματικό μπουκέτο
από ροδάκινο, μήλο, φρυγανισμένο ψωμί και δάφνη με πικάντικες, μελένιες και ανθικές νότες. Έντονη οξύτητα με φρεσκάδα και μακρύ, πλούσιο
τελείωμα.

ARCHOS Paraskevas Winery
Semi-dry rosé wine from the Liatiko and Moschato Spinas varieties.

4 ROSES Paraskevas Winery

Rosé dry varietal wine from the varieties Liatiko, Syrah, Mandilari and
Kotsifali. A fruity aromatic wine with a strawberry, rose and red fruit
aroma. Great with fish, pasta and white meat with white sausesseafood,
soft cheese, fruit or as an aperitif.

Idylle d ‘Achinos ΚΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ
Ροζέ ξηρός οίνος από τις ποικιλίες Grenache, Αγιωργίτικο, Syrah.
Λαμπερό, απαλό ροζ χρώμα που θυμίζει ροζ τριαντάφυλλα, θυμίζει πολύ
τα ροζέ της Προβηγκίας. Αναδύει κομψά αρώματα τριαντάφυλλου ενώ
στο στόμα διαθέτει υπέροχη φρεσκάδα, σώμα, ισορροπία και ωραία
ένταση.
0.75lt 32.00€

Idylle d ‘Achinos kyros melas
Rose dry wine from the varieties: Grenache, Agiorgitiko, Syrah. Shiny
and soft pink color reminiscent of pink roses, very reminiscent of rosé
of Provence. Exudes elegant rose aromas and mouth features a lovely
freshness, body, balance and good intensity.

Αναστασία Μανωλεσάκης
Ροζέ ημίγλυκος οίνος. ΠΓΕ ΔΡΑΜΑ. Ποικιλίες: Cabernet Sauvignon
και Μοσχόμαυρο. Χρώμα ρουμπινί, πληθωρικά αρώματα κερασιού,
φράουλας και τριαντάφυλλου, άγριων φρούτων του δάσους και νότες
λουλουδιών. Πλούσιο, φρέσκο και δροσερό στο στόμα με τραγανή οξύτητα και έντονη επίγευση.
0.75lt 20.00€

5.00€

Anastasia Winery Estate Manolesaki

Rose, medium sweet wine. PGI DRAMA. Varieties: Cabernet Sauvignon
and Moschomavro. Ruby color, plethoric aromas of cherry, strawberry
and rose, wild forest fruit and scents of flowers. It is rich, fresh and chilly
having a crunchy acidity and intense aftertaste.

ΔΑΦΝΙΟΣ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ

Ερυθρός Ξηρός οίνος. ΔΑΦΝΕΣ - Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης (Π.Ο.Π.). Ποικιλία: Λιάτικο. Χρώμα ζωηρό κόκκινο με χαρακτηριστικό άρωμα φρούτων σε πλήρη ωριμότητα. Βελούδινη γεύση,
μαλακό και ισορροπημένο.
0.75lt 16.00€

4.00€

DAFNIOS DOULOUFAKIS
Red Dry wine. DAFNES - Protected Designation of Origin. Variety:
Liatiko. Ruby color with brown hints. Fruity, spicy nose. Round mellow
texture. Very stylish, mouth filling, old fashion and traditional wine.

ALARGO SYRAH ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ

Ερυθρός Ξηρός οίνος. ΚΡΗΤΗ - Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
(Π.Γ.Ε.). Ποικιλία: Syrah. Βαθύ κόκκινο χρώμα. Αρώματα φρούτων και
βανίλιας. Γεμάτο στη γεύση, μαλακό και ισορροπημένο.

Άνω Πλαγιά Ανώσκελη

Ροζέ Ξηρός Οίνος. Από τις ποικιλίες Syrah και Grenache Rouge. Προστατευόμενη Γεωγραφική ένδειξη Κρήτη. Χαρακτηριστικά του είναι η
φρεσκάδα, το έντονα λαμπερό τριανταφυλλί χρώμα, η υψηλή οξύτητα και
τα έντονα δάκρυα στο ποτήρι. Αρώματα κόκκινων φρούτων και τελείωμα
από άνθη.
0.75lt 20.00€

5.00€

ALARGO SYRAH DOULOUFAKIS

0.75lt 20.00€

Ano Playa Anoskeli
Rose dry wine. From the varieties Syrah and Grenache Rouge. Protected
Geographical Indication Crete. Features is its freshness, the intensely
bright rose color, high acidity and intense tears in the glass. Aromas of
red fruits and flower aftertaste.

Red Dry wine. CRETE - Protected Geographical Indication. Variety: Syrah.
Very deep red color. Fruity nose with vanilla accents. Rich flavor, soft
and balanced.

8η τεχνη Mαραγκάκη

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη. Ποικιλίες: Κοτσιφάλι,
Syrah. Βαθυκόκκινο με αρώματα φρούτων του δάσους, αρμονικό,
βελούδινο με πλούσιο σώμα.
0.75lt 19.00€

5.00€

8th techni Maragakis

Protected Geographical Indication Crete. Varieties: Kotsifali, Syrah. Deep
red color with aromas of forest fruits, harmonious, velvety with rich
body.

ΑΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΒΑΝΤΙΣ

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Εύβοια. Ποικιλίες: Syrah 92%
- Viognier 8%. Βαθύ ρουμπινί χρώμα, μύτη με έντονο, πολύπλοκο
μπουκέτο, αρώματα βιολέτας, γλυκόριζας, κόκκινων γλυκών φρούτων
και ισορροπημένου βαρελιού. Στόμα πλούσιο, πικάντικο, με πολύ κομψές
βελούδινες τανίνες, οξύτητα καταλυτική και φινέτσα σπάνια για ελληνικό
κρασί. Βελούδινη υφή και μακριά επίγευση. Παλαίωση: 10 χρόνια.
Kρασί αφιλτράριστο και ασταθεροποίητο.
0.75lt 49.00€

AGIOS CHRONOS AVANTIS

Protected Geographical Indication Evia. Varieties: Syrah 92% - Viognier
8%. Dark ruby colour, nose of intense complex bouquet, aroma of violet,
liquorice and red fruit. Spicy rich palate, delicate fine grained velvet
tannins, slightly high acidity. High flavour intensity of apricots, nicely
mixing with sweet red fruit and long finish. Aging: 10 years.
Unfiltered wine.

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ

Αρώματα φραγκοστάφυλου, πετροκέρασου και βιολέτας συνεισφέρουν
στον αέρινο χαρακτήρα του κρασιού, αίσθηση την οποία ενισχύει ο
συνδυασμός υψηλής οξύτητας και μαλακών τανινών.

ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Εύβοια. Ποικιλίες: Grenache Rouge
- Syrah. Ρουμπινί χρώμα με ιώδεις ανταύγειες. Έντονα αρώματα κόκκινων
μικρών φρούτων, μπαχαρικών και βανίλιας. Οι ευγενικές τανίνες με την
δροσερή οξύτητα, προσδίδουν στην γευστική πολυπλοκότητα και στην
μακριά φρουτώδη επίγευση. Παλαίωση: 3 - 5 χρόνια.

0.75lt 22.00€

5.00€

0.75lt 24.00€

6.00€

Protected Geographical Indication Evia. Varieties: Grenache Rouge Syrah. Ruby color with violet hues. Intense aromas of small red fruits,
spices and vanilla. The gentle tannins with fresh acidity, give the
complex taste and long fruity aftertaste. Aging: 3-5 years.

Παλαίωση 12 μήνες σε δρύινα γαλλικά βαρέλια. Στη μύτη τα αρώματα
κόκκινων φρούτων με έμφαση στο κεράσι και το μούρο, συνδυάζονται
με αρώματα μπαχαρικών και βανίλιας. Στο στόμα είναι ευχάριστο, με
βελούδινες τανίνες, καλή οξύτητα και μακρά επίγευση.

Νεμέα - Δρυόπη Classic ΤΣΕΛΕΠΟΥ

Sole Pinot Noir Ktima Biblia Chora
Aging 12 months in oak barrels.It has a deep purple colour and aromas
of red fruit, with an emphasis on cherry and mulberries, that blend with
spices and vanilla. The mouth-feel is pleasant, with velvety tannins,
good acidity and a long finish.

Οίνος ερυθρός ξηρός - Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Νεμέα.
Ποικιλιακή Σύνθεση: 100% Αγιωργίτικο. Κρασί προσιτό από τη νεαρή
του ηλικία, με άφθονα αρώματα φρούτων και ξηρών καρπών. Ξηρό,
με μαλακή και βελούδινη γεύση. Έχει δυνατότητες παλαίωσης από τρία
μέχρι πέντε χρόνια.

0.75lt 40.00€

10.00€

Μούχταρο Κτήμα Μουσών

Ερυθρός ξηρός οίνος από την Κοιλάδα Μουσών στις πλαγιές Ελικώνα.
Ποικιλιακή σύνθεση: 100% Μούχταρο. Βαθύ πορφυρό χρώμα, με αρώματα ώριμων κόκκινων φρούτων και μπαχαρικών, γεμάτο σώμα, απαλές
τανίνες και τονισμένη οξύτητα. Ένα μοναδικό κρασί αποκλειστικά από
Μούχταρο, μια ποικιλία που υπάρχει μόνο στην Κοιλάδα των Μουσών.

Nemea - Driopi Classic TSELEPOS

Dry red wine - Protected Designation of Origin Nemea. Grape Variety:
100% Agiorgitiko. Ready to drink upon release, it features generous
aromas of red fruit and dried nuts, with a long, velvety finish. Can be
cellared for an additional 3 to 5 years.

ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΓΟΣ Δουλουφάκη

Ερυθρός Ξηρός οίνος. ΚΡΗΤΗ - Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
(Π.Γ.Ε.). Ποικιλία: Cabernet Sauvignon. Ένα θαυμάσια βαθυκόκκινο κρασί. Σύνθετο αρωματικό μπουκέτο, φρουτώδη αρώματα με νότες ξύλου
και μπαχαρικών. Γεμάτο σώμα, πλούσια δομή με μαλακές τανίνες. Ευχάριστη επίγευση.

Mouchtaro Muses Estate

0.75lt 32.00€

8.00€

Red Dry wine. CRETE - Protected Geographical Indication. Variety:
Cabernet Sauvignon. Deep red colour. Fruity full nose with oak accents
and peppery minty notes. Full bodied, rich, long texture with soft
tannins melded nicely with the other components. Pleasure finish.
0.75lt 65.00€

ΑΕΝΑΟΝ ΛΑΝΤΙΔΗ
Τοπικός Οίνος Πελοποννήσου.100% Merlot. Χρώμα πορφυρό βαθύ
κόκκινο με αρώματα μπαχαρικών και έντονες νότες φρούτων του
δάσους. Κρασί που επιδέχεται παλαίωση σε συνθήκες κάβας μέχρι και
εννιά χρόνια. Οίνος σχεδόν αφιλτράριστος από την βιολογική εμφιάλωση
που πραγματοποιεί το κτήμα - τυχόν ιζήματα μην σας ανησυχήσουν.

0.75lt 20.00€

ΑΕΝΑΟΝ LANTIDES
Local Wine of the Peloponnese - Dry Red Wine. Merlot 100%. Red wine
vinification method including diffusion and storage in oak barrels for 14
months up to bottling, followed by storage in wine cellars for a further 6
months. Strong tannins, rich body and high acidity. Store in a cool place
and decant into a carafe. Unfiltered.

Dry red wine from the Muses Valley, on the mountain of Elikon in Central
Greece. Varietal Composition: 100% Mouchtaro. Deep purple color, with
aromas of ripe red fruits and spices, full-bodied, with soft tannins and
pronounced acidity. A unique wine exclusively from Mouchtaro, a variety
that exists only in the Valley of the Muses.

Πελαγία Κτήμα Μανωλεσάκη
ΠΓΕ Δράμα. Ποικιλιακή σύθεση: Pinot Noir 60%, Αγιωργίτικο 40%.
Χρώμα βαθυκόκκινο με ελκυστικές ανταύγειες. Αρώματα πληθωρικά που
θυμίζουν βατόμουρο, δαμάσκηνο και κεράσι και νότες βανίλιας και γαρίφαλου. Γεύση βελούδινη, ισορροπημένη και δυνατή μεγάλης διάρκειας
επίγευση.

ASPROS LAGOS DOULOUFAKIS

0.75lt 24.00€

Aromas of gooseberry, stone cherry and violet contribute to the airy
character of the wine, a feeling that is enhanced by the combination of
high acidity and soft tannins.

Sole Pinot Noir Κτήμα Βιβλία Χώρα

AVANTIS ESTATE

0.75lt 19.00€

kotsifali nikos gavalas

Pelagia Estate Manolesakis
PGI Drama. Varietal composition: Pinot Noir 60%. Agiorgitiko 40%.
Deep red color with attractive glows. Plethoric aromas which remind of
berry, plum, berry and cherry. Hints of vanilla and clove. Velvet flavor,
equilibrated and strong, long-lasting aftertaste.
Αυλοτόπι Κτήμα Τσέλεπου
ΠΓΕ Αρκαδία. 100% Cabernet Sauvignon. Βαθύ κόκκινο χρώμα.
Εξελιγμένα αρώματα βανίλιας και καφέ, μπαχαρικά και καβουρδισμένα
αρώματα φρούτων του δάσους. Στο στόμα πλούσια γεύση σε συνδυασμό
με πλούσια τανική δομή δίνουν αίσθηση πληρότητας.
Avlotopi Tselepos Winery

0.75lt 48.00€

12.00€

PGI Arcadia.100% Cabernet Sauvignon. Deep red colour with pleasant
aromas of red berries, vanilla, coffee, spices and toast. A rich palette
combined with finely-structured tannins.

PROSECCO GODIBILLE

Ελκυστικό, αφρώδες κρασί, γεμάτο φρεσκάδα από την ποικιλία Glera.
Χρώμα, ανοιχτό λεμονί με πράσινες ανταύγειες. Αρώματα φρούτων όπως
πράσινο μήλο, ροδάκινο και εσπεριδοειδή με διακριτικές νότες λουλουδιών. Ελαφρύ και δροσερό στο στόμα με φυσαλίδες που διαρκούν.
0.75lt 20.00€

Moscato 0% Alcohol 958 Santero

0.20lt 8.00€

Attractive, sparkling wine, full of freshness from the variety Glera. Light
lemon - yellow color with green highlights. Fruit aromas like green
apple, peach and citrus with discreet floral notes. Light and fresh in the
mouth with lasting bubbles and a sweet aftertaste.

Γλυκό, αφρώδες, λευκό κρασί από την Ιταλία, χωρίς αλκοόλ.
Alcohol-free, sweet, sparkling, white wine from Italy.

Moscato Asti Strawberry

0.20lt 8.00€

Γλυκό, αφρώδες κρασί Μοσχάτο με εκχύλισμα φράουλας.
Sweet, sparkling Moscato wine enriched with strawberry extract.

Prosecco NATALE VERGA
Από την Ιταλική ποικιλία Glera. Αφρώδες κρασί με τραγανή οξύτητα,
χαμηλό σάκχαρο και φρουτώδη χαρακτήρα.
0.20lt 7.50€

From the Italian variety Glera. Prosecco is a deliciously dry sparkling
wine with crisp acidity, low sugar, with plenty of fruit and character.

Moscato Asti Azzurri

0.20lt 8.00€

Γλυκό κρασί Μοσχάτο, ελαφρώς αφρώδες, με μοναδικό μπλε χρώμα,
από το Asti της Ιταλίας.
Sweet, semi-sparkling Moscato wine, in a unique blue colour,
from Asti in Italy.

Moscato d’ Asti GANCIA

Οίνος λευκός, γλυκός, ημιαφρώδης. Ποικιλία: 100% Moscato Bianco.
Λαμπερό, χρυσοκίτρινο χρώμα. Στο στόμα απαλό και γλυκό με
πληθωρικά αρώματα μελιού, φασκόμηλου, μήλου και ροδάκινου.
Ισορροπημένο με καλή οξύτητα και μακρύ τελείωμα.
0.20lt 7.50€

White wine, sweet, demi sparkling. Variety: 100% Moscato Bianco.
Intense aromas of apple and peach harmonically combined with those
of honey and sage. A fragrant, lightly sweet, semi-sparkling, desert wine
with crisp acidity and long lasting aftertaste.

ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ Champagne
Moët & Chandon BRUT 0.75lt

90.00€

VEUVE CLICQUOT BRUT 0.75lt

110.00€

Amalia Brut Κτήμα Τσέλεπου

Ποικιλία: Μοσχοφίλερο. Πελοπόννησος. Κομψό αφρώδες κρασί με
ανοιχτό κιτρινοπράσινο χρώμα και λεπτές φυσαλίδες με ένταση και
αντοχή στο χρόνο. Στη μύτη διακρίνονται αρώματα τριαντάφυλλου και
μελιού, με φόντο γοητευτικές ευωδιές ζύμης.
0.75lt 30.00€

7.50€

Amalia Brut Tselepos Winery
Grape Variety: Moschofilero. Peloponnese. An elegant sparkling wine
with a light, yellow-green colour and fine bubbles with intensity
and duration. Aromas of rose petal, brioche and honey are lifted by a
refreshing acidity.
Μοσχάτο Τυρνάβου Κτήμα Μίγα

ΠΓΕ Τύρναβος. Ροζέ ξηρός οίνος από 100% Μοσχάτο Τυρνάβου. Λαμπερό ρόδινο χρώμα, εκρηκτικά αρώματα φρούτων και μια γλυκιά χροιά
τριαντάφυλλου στο τέλος. Στόμα μεστό και ευχάριστη επίγευση.

Moschato Tirnavos Domaine Miga

0.75lt 26.00€

6.50€

PGI Tirnavos. Rosé dry wine from 100% Moschato Tyrnavos variety.
Bright pink color, explosive fruit aromas and a sweet rose hue to the end.
Full mouth and pleasant aftertaste.

ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΜΠΥΡΑ

Draught Beer
ΗΛΙΟΣ Δουλουφάκη

Ερυθρός, φυσικά γλυκός επιτραπέζιος οίνος. Ποικιλία: Λιάτικο. Χρώμα
λαμπερό βυσσινί με έντονες καφετιές ανταύγειες. Πολύπλοκο μπουκέτο
όπου με την ανάδευση στο ποτήρι ξεδιπλώνονται αρώματα αποξηραμένων φρούτων, ξηρών καρπών, καφέ και κακάο. Πολύ καλή δομή, πλούσια λιπαρή γεύση, ισορροπία με έντονο άρωμα παλαίωσης και μεγάλης
διάρκειας αρωματική επίγευση.

7.00€

HELIOS DOULOUFAKIS
Red, natural sweet table wine. Variety: Liatiko. Brilliant purple colour,
with strong brown hues. Complex bouquet, which when stirred in the
glass, reveals aromas of dried fruit, nuts, coffee and cocoa. Very good
structure, rich greasy taste, balance with a strong ageing aroma and
long-lasting aromatic aftertaste.

SAMOS DOUX ΣΑΜΟΣ

Οίνος γλυκός λευκός, ΟΠΕ Σάμου. Φρουτώδης γεύση με έντονα τα υπέροχα αρώματα του Μοσχάτου σταφυλιού.

7.00€

SAMOS DOUX AOC Samos
The classic expression of Samos’ small-fruited Muscat grape. Fruity taste
with intense aromas of Moschato grape.

Δεν μπορέσατε να τελειώσετέ το μπουκάλι σας;
ζητήστε απλά από το σερβιτόρο σας να το ξανά σφραγίσει
και να το πάρετε στο σπίτι για να το απολαύστε.
Can’t finish your bottle?
Simply ask your server to re-seal it and take it home to enjoy.

Χάρμα Χειροποίητη, Χανίων

250ml

400ml

3.25€

4.50€

3.75€

4.90€

(Φρέσκια, Απαστερίωτη και Αφιλτράριστη)

Charma Handcrafted in Chania
(Fresh, Unpasteurized and Unfiltered)
Lager
Χρυσοκίτρινο, θολή, ανθη εσπεριδοειδών με φρεσκάδα γρασιδιού
Golden yellow, naturally hazy, fresh grass & citrus floral aromas
Pale Ale
Χρυσό-πορτοκαλί, εσπεριδοειδών και τροπικών φρούτων
Golden orange, tropical fruit and citrus

ΜΠΥΡΑ & CIDER

Bottled Beer & Cider 330ml
Alfa Lager, Amstel Lager (Greece/Ελλάς)

3.50€

Budweiser Alcohol Free (Czech/Τσεχία)

3.80€

Budweiser (Czech/Τσεχία)

4.80€

Σολο Porter

7.50€

Estrella Damm Daura-Gluten Free

7.50€

Strongbow Gold Apple

4.50€

Strongbow Red Berries

4.50€

ΣΠΙΤΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ (από φρέσκα ελληνικά φρούτα στημένα στο χέρι)

Homemade Juice (hand pressed from fresh Greek fruit)
Πορτοκάλι / Orange Juice

3.00€

Λεμονάδα με Πιπερόριζα & Στέβια
Lemonade with Ginger Root & Stevia 500ml

4.00€

Ρόδι με Πράσινο Τσάι & Στέβια
Pomegranate with Green Tea & Stevia 500ml

4.00€

Μήλο με Περγαμόντο & Στέβια
Apple with Pergamon & Stevia 500ml

4.00€

ΝΕΡΟ Water
Εμφιαλωμένο Νερό / Bottled Water 1lt

3.00€

Ανθρακούχο Νερό / Sparkling Water 0.33lt

2.50€

Ανθρακούχο Νερό / Sparkling Water 1lt

4.80€

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Soft Drinks
Γκαζόζα / Gazoza - Cretan Cream Soda

2.50€

Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite

2.50€

Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα / Orangeade, Lemonade

2.50€

Τόνικ, Σόδα / Tonic Water, Soda Water

3.00€

Παγωμένο Τσάι (λεμόνι, ροδάκινο) / Iced Tea (lemon, peach)

3.00€

All taxes included.
Manager: Theodosis Kakavelakis
Serving alcohol to minors under 18 is prohibited.
The complaint book is at the entrance of the establishment.
CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD
CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Θεοδόσης Κακαβελάκης
Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ κάτω των 18 ετών.
Το βιβλίο των παράπονων βρίσκεται στην είσοδο του καταστήματος.
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

