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37 €

33 €

33 €

30 €

Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Chardonnay 60%, 
Gewurztraminer 40%  
Οίνος Λευκός Ξηρός, Π.Γ.Ε. Φλώρινα

Κτήμα Παλυβού, Μαλαγουζιά, Chardonnay 
Οίνος Λευκός Ξηρός, Π.Γ.Ε. Κόρινθος, Πελοπόννησος

Κτήμα Μιχαηλίδη, Sauvignon Blanc, Ασύρτικο,  
Chardonnay, Οίνος Λευκός Ξηρός  
Π.Γ.Ε. Δράμα, Μακεδονία

Κτήμα Καριπίδη, Sauvignon Blanc  
Οίνος Λευκός Ξηρός
Π.Γ.Ε. Κραννώνα, Θεσσαλία

Αρμονικό πάντρεμα των δύο ποικιλιών όπου η μία 
συνεισφέρει τη δομή και το σώμα κι η άλλη τα 
πλούσια αρώματα. Τριαντάφυλλο, ώριμο ροδάκινο, 
βερίκοκο και λίτσι δίνουν το αρωματικό στίγμα ενώ 
στο στόμα διαθέτει καλή υπόσταση, ζωηρή οξύτητα 
και μακρά επίγευση.

Κομψό λευκό κρασί με αρωματική μύτη και 
εκρηκτικά εκφραστικό σώμα. Η δυνατή του οξύτητα 
του δίνει μια ιδιαίτερη και απολαυστική διάσταση.

Λαμπερό λευκοκίτρινο χρώμα με πρασινωπές 
ανταύγειες. Πλούσια αρώματα εξωτικών φρούτων 
(ανανάς, λίτσι) εναλλάσσονται με λεπτά αρώματα 
εσπεριδοειδών και λευκόσαρκων φρούτων. Το 
στόμα είναι κομψό με δροσιστική οξύτητα, καλή 
υπόσταση, άφθονα φρεσκοκομμένα φρούτα και 
ευχάριστη, μακρά επίγευση.

Έντονη, εντυπωσιακή μύτη με αρώματα ροδάκινου, 
ανανά, πεπονιού και βοτανικές νότες ενώ στο βάθος 
διακρίνονται και νύξεις εσπεριδοειδών. Το σύνολο 
συμπληρώνεται από ένα ισορροπημένο σώμα, όπου 
λιπαρότητα και οξύτητα αλληλοσυμπληρώνονται. 
Απολαυστικά επίμονη επίγευση.

Τέσσερις Λίμνες 

Πέτρινες Πλαγιές 

Πύλη Λευκός 

Sauvignon Blanc Καριπίδη 

Kyr-Yanni Estate, Chardonnay 60%, 
Gewurztraminer 40% Dry White Wine 
P.G.I. Florina, Western Macedonia, Greece

Palyvou Estate, Malagousia, Chardonnay  
Dry White Wine, P.G.I. Korinthos, Peloponnese

Domaine Michailidis, Sauvignon Blanc,  
Assyrtiko, Chardonnay, Dry White Wine  
P.G.I. Drama, Macedonia, Greece

Domaine Karipidis, Sauvignon Blanc 
Dry White Wine 
P.G.I. Krannon, Thessaly

Balanced and harmonious combination of Chardonnay 
and Gewurztraminer. Luscious notes of roses play along 
with mature white peaches and a delicate tropical hint 
of lichies. Rich and fragrant touch, with vibrant acidity 
and a long finish.

An elegant white wine that exhibits an open and 
extrovert aromatic bouquet and an energetic, expressive 
body. Its vivid acidity radiates an extraordinary and 
enjoyable dimension.

Bright pale yellow with greenish hues. Rich aromas of 
exotic fruits (pineapple, lychee) alternate with fine aro-
mas of citrus and white peaches. The mouth is elegant 
with refreshing acidity, particularly filled with abundant 
fruits and a pleasantly long aftertaste.

Intense, impressive nose with fruity aromas reminiscent of 
peach, pineapple and melon, combined with the typical 
Sauvignon Blanc notes of cut grass and citrus. On the 
mouth the wine shows a harmonious body with great  
balance between fat and acidity and a long, fruity 
aftertaste.

Tesseris Limnes

Petrines Plagies

Pyli White

Karipidis Sauvignon Blanc

32 €

750ML

36 €

26 €

Παπαργυρίου Le Blanc  
Μοσχούδι-Ασύρτικο  

Κτήμα Παπαργυρίου, Μοσχούδι, Ασύρτικο 
Ποικιλιακός Οίνος Λευκός Ξηρός 
Κορινθία, Πελοπόννησος 

Κτήμα Γεροβασιλείου, Μαλαγουζιά 
Οίνος Λευκός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Επανομή, Μακεδονία 

Κτήμα Τσέλεπου, Μοσχοφίλερο 
Οίνος Λευκός Ξηρός 
Π.Ο.Π. Μαντινεία, Πελοπόννησος 

Το πλέον δημοφιλές λευκό κρασί του Κτήματος 
Παπαργυρίου. Μοσχούδι και Ασύρτικο, 
καλλιεργημένα στον ορεινό αμπελώνα του Κτήματος 
στα Σοφιανά Κορινθίας, σε υψόμετρο 850 μέτρων, 
δίνουν ένα κρασί που ξεχωρίζει για το πλούσιο 
άρωμά του, τόσο στη μύτη όσο και στο στόμα, 
αλλά και την πολύ ωραία επίγευση.

Λαμπερό αχυρένιο χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες 
και ώριμη αρωματική έκφραση με ζουμερά αχλάδια, 
μάνγκο και κίτρο. Κομψό άγγιγμα με υπόσταση 
και πλούτο ο οποίος υποστηρίζεται από τραγανή 
οξύτητα μέχρι τη μακριά λεμονάτη επίγευση.

Φρέσκο, με έντονη οξύτητα, λεπτά αρώματα 
μεγάλης έντασης με κυριότερα αυτά των 
εσπεριδοειδών και των λεμονανθών.

Γεροβασιλείου 
Μαλαγουζιά 

Μαντινεία Τσέλεπου 

ΚΡΑΣΙΑ

ΛΕΥΚΑ ΦΡΟΥΤΏΔΗ  
& ΑΡΏΜΑΤΙΚΑ 

WINES

WHITE FRUITY  
& AROMATIC

01 01

Papargyriou Le Blanc  
Moschoudi-Assyrtiko

Domaine Papargyriou, Moschoudi, Assyrtiko 
Varietal Dry White Wine 
Korinthos, Peloponnese

Domaine Gerovassiliou, Malagousia 
Dry White Wine, P.G.I. Epanomi,
Central Macedonia, Greece

Tselepos Estate Moschofilero 
Dry White Wine 
P.D.O. Mantinia, Peloponnese

The most popular wine from Papargyriou Estate, a 
blend from Muscat and Assyrtiko grapes, grown at 
850m., at Sofiana, Corinthia. Typical Muscat nose, 
very expressive, with a palate that combines the  
fruitiness of Muscat and the body and structure of 
Assyrtiko.

Bright straw yellow with green hues and fruity aromas 
of mature pears, mango and citrus notes. Balanced and 
rich body, with a refreshing acidity, good intensity and 
a lightly citrusy long finish.

Delighful expressive wine from Moschofilero indigenous 
grape. Fresh and intense acidity, delicate and intense 
aromas reminiscent of citrus fruits and citrus blossom 
fragrances.

Gerovassiliou  
Malagousia

Tselepos Mantinia



34 €

55 €

34,5 €

39,5 €

Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη,  
Chardonnay, Οίνος Λευκός Ξηρός, 
Π.Γ.Ε. Δράμα, Μακεδονία

Κτήμα Σιγάλα 
Ασύρτικο, Οίνος Λευκός Ξηρός 
Π.Ο.Π. Σαντορίνη, Κυκλάδες

Κτήμα Σκούρα
Viognier Οίνος, Λευκός Ξηρός  
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος

Tenuta San Leonardo 
Sauvignon Blanc, Οίνος Λευκός Ξηρός 
I.G.T. Vigneti delle Dolomiti, Ιταλία

Πλούσια εξωτικά φρούτα «παίζουν» σε 
απολαυστικούς συνδυασμούς υφαίνοντας μία 
σύνθεση γοητείας. Πλούσιο, ισορροπημένο, με 
μεγάλη διάρκεια. Για όσους επιλέγουν λευκό κρασί 
ακόμα και όταν όλοι οι άλλοι επιμένουν για κόκκινο.

Μία από τις δημοφιλέστερες και ποιοτικότερες 
ετικέτες Σαντορίνη ΟΠΑΠ. Κλασσική και φροντισμένη 
οινοποίηση που επιτρέπει στο Ασύρτικο να εκφράσει 
την μεταλλικότητα που του χαρίζει το καυτό 
ηφαιστειογενές έδαφος της Σαντορίνης και να 
παρουσιάσει μια εντυπωσιακά κοφτερή οξύτητα.

Ένα πραγματικά ξεχωριστό βαρελάτο λευκό κρασί που 
κερδίζει με την αρμονία, το βάθος και την ένταση που 
δίνει η σωστή οινοποίηση της όμορφης ποικιλίας Viog-
nier. Θα το απολαύσετε από την πρώτη γουλιά και θα 
μαγευτείτε από την εντυπωσιακά πικάντικη επίγευσή του.

Γοητευτικές νότες λευκόσαρκου ροδάκινου σε ορυκτό 
φόντο συνδυάζονται με νότες πράσινης πιπεριάς 
και δροσερά περάσματα από εσπεριδοειδή. Άγγιγμα 
εξαιρετικής ισορροπίας, με γευστική ένταση και 
πλούτο. Μακρύ τελείωμα.

Chateau Julia Chardonnay 

Σιγάλα Σαντορίνη 

Viognier Cuvée Larsinos 

Vette di San Leonardo 

Domaine Costa Lazaridi, 
Chardonnay, Dry White Wine  
P.G.I. Drama, Macedonia, Greece

Domaine Sigalas  
Assyrtiko, Dry White Wine 
P.D.O. Santorini, Cyclades

Domaine Skouras  
Viognier, Dry White Wine 
P.G.I. Peloponnese

Tenuta San Leonardo 
Sauvignon Blanc, Οίνος Λευκός Ξηρός 
I.G.T. Vigneti delle Dolomiti, Ιταλία

Luscious Chardonnay with exotic notes of tropical fruits 
that mingle with citrusy hints. Opulent and harmonious, 
with a long aftertaste. A wine for those choosing a 
white wine even when everyone else insist on red.

One of the most popular and most qualitative wines 
of Santorini Appellation. The classic and careful 
vinification of Paris Sigalas allows Assyrtiko to express 
its unique minerality granted by the hot volcanic soil of 
Santorini and offer a remarkably sharp acidity.

A really special white wine, complex and rich, due to 
its 6 months ageing in oak barrels. Harmonious, deep 
and intense, just the way it should be when properly 
handled during vinification. Love at first sip!

Lean white peach notes, bright limestone, green 
peppercorn and crisp citrus. Intensity and freshness 
combined with good structure and a long aftertaste.

Chateau Julia Chardonnay

Sigalas Santorini

Viognier Cuvée Larsinos

Vette di San Leonardo

31 €

33 €

31 €

Πετρουλιανός  

Κτήμα Βατίστα, Οίνος Λευκός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Νεάπολη Λακωνίας

Κτήμα Βιβλία Χώρα, Sauvignon Blanc,  
Ασύρτικο Οίνος, Λευκός Ξηρός  
Π.Γ.Ε. Παγγαίο, Καβάλα, Μακεδονία 

Οινοποιητική Μονεμβασιάς Γ. Τσιμπίδη 
Κυδωνίτσα, Οίνος Λευκός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Λακωνία, Πελοπόννησος

Ο Πετρουλιανός μια μοναδική γηγενής λευκή ποικιλία 
με χρυσαφένιο χρώμα και ανταύγειες πράσινες. 
Ώρίμανση με τις φίνες οινολάσπες. Νότες από 
τροπικά φρούτα όπως γκρέιπφρουτ και lime, πράσινο 
μήλο και τελείωμα βοτάνων. Κατάλληλος συνοδός 
θαλασσινών, οστρακοειδών και ελαφριών ριζότο. 
Σερβίρεται στους 9-10°C.

Πληθωρικό και γοητευτικό, με έντονα φυτικά και 
βοτανικά αρώματα που, σε συνδυασμό με την 
εξαιρετική οξύτητα, το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο 
και απολαυστικό.

Χρυσοκίτρινο χρώμα με πράσινες ανταύγειες, 
φινετσάτο άρωμα κυδωνιού, ιδιαιτέρως φρουτώδες  
και διακριτικό, με πλούσιο σώμα και φρεσκάδα.

Βιβλία Χώρα Λευκός 

Κυδωνίτσα 

Petroulianos

Domaine Vatista, Dry White Wine 
P.G.I. Neapoli, Lakonias

Vivlia Chora Estate, Sauvignon Blanc,  
Assyrtiko Dry White Wine  
P.G.I. Paggeon, Kavala, Macedonia, Greece

Monemvasia Winery G. Tsimbidis 
Kydonitsa, Dry White Wine 
P.G.I. Lakonia, Peloponnese

Petroulianos is a unique indigenous white variety with 
gold color and green highlights. Maturation on fine 
wine lees. Notes of tropical fruits such as grapefruit and 
lime, green apple and botanical finish. Perfect pairing 
with seafood, seashells and light risottos. Best served 
at 9-10°C.

Exuberant and flavorful, bright straw yellow color with 
green highlights. Rich fragrances of white peaches and 
fresh nuances of citrus are beautifully combined with  
pineapple notes and a balanced acidity.

Golden color with green highlights, with elegant notes of 
quince in the foreground. Particularly fruity with distinctive 
personality, full-bodied and fresh.

Vivlia Chora White

Kydonitsa

ΛΕΥΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  
& ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ

WHITE SPECIAL  
& BALANCED



45 €

49 €

110 €

Κτήμα Γεροβασιλείου 
Viognier, Οίνος Λευκός Ξηρός, Π.Γ.Ε. Επανομή, 
Μακεδονία

Κτήμα Παπαργυρίου 
Ασύρτικο, Οίνος Λευκός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Κόρινθος, Πελοπόννησος

Τηνιακοί Αμπελώνες 
Ασύρτικο, Οίνος Λευκός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Κυκλάδες

Το Viognier του Κτήματος Γεροβασιλείου είναι 
φτιαγμένο με τέχνη και φαντασία. Η ζύμωση στο 
βαρέλι προσθέτει στην πλούσια φυσική αρωματική 
κληρονομιά της ποικιλίας, δημιουργώντας 
ένα εντυπωσιακό λευκό κρασί, με βάθος και 
πληθωρικότητα.

Από έναν αμπελώνα σε υψόμετρο 800 μέτρων στην 
Σοφιανή Κορινθίας, ο Γιάννης Παπαργυρίου παράγει 
ένα πλούσιο «ηπειρωτικού» χαρακτήρα Ασύρτικο, 
με φοβερή προσωπικότητα. Η πολυεπίπεδη μύτη 
αναδύει ώριμα λευκόσαρκα ροδάκινα, ζουμερά 
βερίκοκα μαζί με φυτικές νότες που του χαρίζουν 
ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό στιλ. Πλούσιο, λιπαρό και 
ζωηρό συνάμα, διατηρεί μια ευχάριστη φρεσκάδα 
λόγω της καλής οξύτητας, παρά το υψηλό αλκοόλ 
(15%).

Περιορισμένης παραγωγής. Φρέσκος, ήπιος 
χαρακτήρας, με έντονες νύξεις μεταλλικότητας, 
ξύσμα λεμονιού και περάσματα από τσάι. 
Πλούσιο άγγιγμα, μεστό, με απολαυστικό φρούτο, 
αναζωογονητική οξύτητα και ισορροπία.

Γεροβασιλείου Viognier 

Παπαργυρίου Le Roi  
des Montagnes Assyrtiko 

Τ-Οίνος Clos Stegasta Ασύρτικο 

Domaine Gerovassiliou 
Viognier, Dry White Wine  
P.G.I. Epanomί, Macedonia, Greece

Domaine Papargyriou 
Sémillon, Assyrtiko, Dry White Wine 
P.G.I. Korinthos, Peloponnese

T-Oinos Tiniaki Ampelones 
Assyrtiko, Dry White Wine 
P.G.I. Cyclades

Domaine Gerovassiliou Viognier is undoubtably crafted 
with art and imagination. The fermentation in the oak 
barrel adds to the natural aromatic richness of the vari-
ety giving birth to an impressive white wine with depth 
and a lovely exuberance.

Made from Assyrtiko grape mostly known from Santorini 
wines as it is indigenous of the famous Cyclades island, 
this single vineyard wine comes from a tiny parcel at 
an altitude of 800 meters in Sofiana near Corinth. 
Yiannis Papargyriou produces a rich and almost thick, 
“continental” Assyrtiko with mellow fruits (white peaches 
and juicy apricots) combined with subltle green nuances 
providing its unique style and strong character. Rich, 
almost fat with a refreshing acidity it reveals an unusual 
vividness and energy despite its high alcohol (15%).

A limited production wine with a fresh and mild 
character, strong hints of minerality, lemon zest and tea 
fragrances. Features a fruity and full character with a 
rejuvenating acidity and balance.

Gerovassiliou Viognier

Papargyriou Le Roi  
des Montagnes Assyrtiko

Τ-Oinos Clos Stegasta Assyrtiko

52 €

55 €

42 €

Κτήμα Βιβλία Χώρα 
Sémillon, Ασύρτικο, Οίνος Λευκός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Παγγαίο, Καβάλα, Μακεδονία 

Κτήμα Πόρτο Καρράς 
Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Λημνιό, Οίνος Λευκός 
Ξηρός Π.Γ.Ε. Σιθωνία, Μακεδονία

Κτήμα Κατσαρού 
Chardonna,y Οίνος Λευκός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Κρανιά, Θεσσαλία

Φινετσάτη, εκφραστική μύτη με αρώματα βερίκοκου 
και μελιού να συνυπάρχουν με νότες τροπικών 
φρούτων και εσπεριδοειδών. Ντελικάτη αίσθηση 
βαρελιού με στοιχεία ξηρών καρπών και βανίλιας. 
Κρασί με πληθωρική και πλούσια γεύση, έντονη 
λιπαρότητα και ευχάριστη οξύτητα.

Λαμπερό χρυσόξανθο με πρασινωπές ανταύγειες.  
Στη μύτη εύκολα διακρίνονται τα πυρηνόκαρπα 
φρούτα, τα εσπεριδοειδή, η βανίλια, η πιπεριά  
και οι ορυκτές νότες. Πλούσιο και γεμάτο, με  
έντονη οξύτητα που αντιρροπεί το πάχος και  
μακρά επίγευση.

Κιτρινόξανθο, λαμπερό, με ελαφρές πράσινες 
ανταύγειες. Έντονη και πολύπλοκη αρωματική 
σύνθεση με κίτρινα φρούτα και εσπεριδοειδή 
στο προσκήνιο, ενώ στο βάθος αναγνωρίζονται 
νότες από κερί μέλισσας, καπνός και βανίλια. 
Αξιοσημείωτη υπόσταση και όγκος στο στόμα,  
με απολαυστική οξύτητα να ζωντανεύει το σύνολο. 
Μεγάλη επίγευση και διάρκεια.

Όβηλος Λευκός 

Chateau Le Grand Blanc 

Κατσαρός Chardonnay 

Vivlia Chora Estate 
Sémillon, Assyrtiko, Dry White Wine  
P.G.I. Paggeon, Kavala, Macedonia, Greece

Domaine Porto Carras 
Malagousia, Assyrtiko, Limni, Dry White Wine 
P.G.I. Sithonia, Macedonia, Greece

Domaine Katsaros 
Chardonnay, Dry White Wine 
P.G.I. Krania, Thessaly

Fine, expressive nose with aromas of apricot and honey 
coexisting with notes of tropical and citrus fruits. The 
ensemble is enhanced by a hints of nuts and vanilla 
coming from the barrel ageing. Richness and complex-
ity in perfect harmony the refreshing acidity that gives 
an enjoyable sense of youth and energy. The succulent 
fruits, honey and nuts insist until the long aftertaste.

Bright golden yellow with some greenish hues. Stone 
fruit, citrus, vanilla, green pepper and intriguing mineral 
notes are displayed in the complex nose. Beautifully 
crafted, harmonious and luscious, with a pleasant 
acidity to balance the richness and give it a playful 
dimension. Long, persistent aftertaste.

Bright, golden yellow with delicate green hues. Intense 
and complex bouquet revealing beautiful citrus and yel-
low fruits, with hints of beeswax in the foreground and 
noble tones of tobacco and vanilla in the background. 
Rich and opulent palate with refreshing acidity. Long 
aftertaste.

Ovilos White

Chateau Le Grand Blanc

Katsaros Chardonnay

ΛΕΥΚΑ ΠΛΟΥΣΙΑ  
& ΒΑΝΙΛΑΤΑ

WHITE RICH & VANILLA 
SCENTED



36 €

45 €

58 €

La Tour Melas, Αγιωργίτικο, 
Grenache, Syrah, Οίνος Ερυθρωπός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Στερεά Ελλάδα

Château de Berne Grenache Noir,  
Cinsault, Syrah, Rolle Οίνος Ερυθρωπός Ξηρός  
A.O.P. Côtes de Provence Rosé, Προβηγκία, Γαλλία

Château d’Esclans Grenache, Cinsault,  
Rolle (Vermentino) Οίνος Ερυθρωπός Ξηρός  
A.O.P. Cotes de Provence Rosé, Προβηγκία, Γαλλία

Ανοιχτό τριανταφυλλί χρώμα που θυμίζει έντονα 
το χρώμα των ροζέ της Προβηγκίας. Ζουμερά 
και ζωηρά αρώματα τριαντάφυλλου, φλούδας 
πορτοκαλιού και κόκκινων φρούτων όπως το κεράσι 
και το μύρτιλο. Δροσερό και ζωηρό άγγιγμα, 
με θαυμάσια δομή και ισορροπία. Ένα ροζέ που 
συνδυάζει παιχνιδιάρικη διάθεση αλλά και στιβαρό 
χαρακτήρα.

Μια ιδιαίτερα κομψή φιάλη που ακτινοβολεί 
την κομψότητα της γαλλικής Ριβιέρας. Λαμπερό 
και απαλό ροζ σομόν με λιγοστές χάλκινες 
ανταύγειες, αναδύει φρέσκα και νεανικά αρώματα 
αγριοφράουλας, λευκών λουλουδιών και μια 
πικάντικη «αύρα» μπαχαρικών, κληροδότημα 
της ποικιλίας Syrah. Ζωηρή οξύτητα, εξαιρετική 
ισορροπία, υπέροχη φρεσκάδα, σ’ ένα ροζέ 
πασπαρτού.

Ένα από τα κορυφαία ροζέ κρασιά της 
Προβηγκίας, «πρέσβης» του γαλλικού στυλ και 
φινέτσας. Κομψό, με αναζωογονητική φρεσκάδα, 
διαθέτει εκλεπτυσμένο αρωματικό μπουκέτο, 
με γοητευτικά αρώματα μούρων και φράουλας. 
Χάρη και στιβαρότητα στο στόμα, μαζί με 
απολαυστικό φρούτο και μακρά επίγευση το κάνουν 
ακαταμάχητο!

Idylle d’ Achinos 

UP (Urban Provence) 

Whispering Angel 

La Tour Melas Agiorgitiko, 
Grenache, Syrah, Dry Rosé Wine 
P.G.I. Central Greece

Château de Berne Grenache Noir,  
Cinsault, Syrah, Rolle Dry Rosé Wine 
A.O.P. Côtes de Provence Rosé, France

Château d’Esclans Grenache, Cinsault,  
Rolle (Vermentino) Dry Rosé Wine  
A.O.P. Côtes de Provence Rosé, France

Bright and pale pink reminiscent of the Provencal rosés. 
Youthful nose with plenty of juicy red fruits (cherry,  
blueberry) and lively aromas of rose and orange peel 
that make it irresistible. Fresh and lovely palate, with 
great structure and balance, combining frivolity and 
character.

A fashionable bottle that reflects the elegant style of 
French Riviera. Bright in color, vibrant pale pink with 
discrete copper reflections. A unique combination of 
classic Provençal aromas (wild strawberries, white 
flowers) and a zesty touch of spices along with white 
pepper hints provided by Syrah. Lively and balanced 
palate, wonderful freshness that can accompany almost 
every dish.

One of the most famous wines of Provence, an ambas-
sador of the French «joie de vivre». Elegant yet firm, 
lush and savory, it exhales an appetizing bouquet full 
of red fruits, spices and flowers, typical of the Provençal 
style. Subtle and vibrant, with long flavorful aftertaste.

Idylle d’Achinos

UP (Urban Provence)

Whispering Angel

29,5 €

32 €

30 €

Κτήμα Μιχαηλίδη
Syrah, Gewurztraminer, Οίνος Ερυθρωπός 
Ημίξηρος Π.Γ.Ε. Δράμα, Μακεδονία 

Κτήμα Μουσών
Sauvignon Blanc, Μούχταρο, Οίνος Ερυθρωπός 
Ξηρός Π.Γ.Ε. Στερεά Ελλάδα

Αμπελώνες Θυμιόπουλου 
Ξινόμαυρο, Οίνος Ερυθρωπός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Μακεδονία

Λαμπερό ροζέ ημίξηρο κρασί με κρυστάλλινο σομόν 
χρώμα και ντελικάτα αρώματα υψηλής έντασης. 
Αναγνωρίζονται τροπικά φρούτα που εναλλάσσονται 
με ανθικές νότες και περάσματα εσπεριδοειδών. Στόμα 
παιχνιδιάρικο, πλούσιο, με φρουτώδη, μακρά επίγευση. 
Ιδανικό για να συνοδεύσει εξωτικά πιάτα και ζουμερά 
φρούτα.

Πραγματική απόλαυση για το βλέμμα, ένα 
κρυστάλλινα λαμπερό σομόν κρασί. Στο ποτήρι, 
κομψά αρώματα που θυμίζουν φρούτα του δάσους, 
αγριοφράουλες, κεράσια και βερίκοκα. Ανάλαφρο, 
με ισορροπημένη οξύτητα, ολοκληρώνεται σ’ ένα 
μακρύ τελείωμα με ελαφριές νύξεις γλυκύτητας.

Βελούδινες τανίνες, τραγανή οξύτητα, υψηλό, 
πλήρως ενσωματωμένο αλκοόλ, γεμάτο σώμα, 
κομψότητα και μακρύ τελείωμα συνθέτουν το 
προφίλ αυτού του εξαιρετικού ροζέ κρασιού. Ένα 
εντυπωσιακό Ξινόμαυρο, που συνδυάζει τυπικότητα 
και εξωτικό χαρακτήρα.

Queen Rosé Demi-Sec 

A-Muse Ροζέ 

Θυμιόπουλος Rosé de Xinomavro 

Domaine Michailidis 
Syrah, Gewurztraminer, Semi-Dry Rosé Wine 
P.G.I. Drama, Macedonia, Greece

Muses Estate S
auvignon Blanc, Mouchtaro, Dry Rosé Wine 
P.G.I. Central Greece

Thymiopoulos Vineyards 
Xinomavro, Dry Rosé Wine 
P.G.I. Macedonia

Bright rosé semi-dry wine with crystal clear salmon color. 
Elegant appetizing nose with high intensity hints of trop-
ical fruits alternating with floral and citrus notes. Playful 
and charismatic palate, with intensity and a delicately 
sweet, long aftertaste. Ideal to accompany exotic dishes 
and juicy fruits.

A real treat for the eye, this crystal clear salmon-shaded 
rosé wine reveals a savory nose full of juicy berries, 
wild strawberries, cherries and traces of apricot. Light 
and vivid, with balanced acidity and a long finish with 
a delightful slight sweetness.

Velvety tannins, crisp acidity, high alcohol fully integrat-
ed, voluminous body, elegance and a long-lasting after-
taste are the key-ingredients that create this outstanding 
rosé wine. An impressive Xinomavro that combines 
typicity and exotic character.

Queen Rosé Demi-Sec

A-Muse Rosé

Thymiopoulos Rosé de Xinomavro

ΡΟΖΕ ΔΡΟΣΕΡΑ. 
ΓΕΜΑΤΑ ΖΏΝΤΑΝΙΑ!

ROSÉ COOL. 
FRESH. LIVELY!



35 €

25 €

25 €

Αμπελώνες Θυμιόπουλου 
Ξινόμαυρο, Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
Π.Ο.Π. Νάουσα, Μακεδονία

Κτήμα Πόρτο Καρράς, Λημνιό Οίνος, Ερυθρός Ξηρός 
Π.Ο.Π. Πλαγιές Μελίτωνα, Μακεδονία

Αμπελώνες Θυμιόπουλου, Ξινόμαυρο, Μανδηλαριά 
Οίνος, Ερυθρός Ξηρός Επιτραπέζιος Οίνος

Η ξεχωριστή «νέα σχολής» Νάουσα του Αποστόλη 
Θυμιόπουλου, που δεν μπορεί παρά να εντυπωσιάσει. 
Πλούσιο, με όμορφα αρώματα, θαυμάσια δομή, 
σφιχτές αλλά σωστά δουλεμένες τανίνες και μεγάλη 
διάρκεια. Ιδιαίτερα αγαπητό από τους φίλους του 
Ξινόμαυρου δίνει μια άλλη διάσταση σ’ αυτή την 
πολυδύναμη ποικιλία.

Το Λημνιό, το αρχαίο ελληνικό σταφύλι που μνημονεύει 
ο Αριστοτέλης, χαρίζει σήμερα αυτό το εκλεκτό κόκκινο 
κρασί, το οποίο ωριμάζει σε δρύινα βαρέλια για περίπου 
ένα χρόνο. Bαθυκόκκινο, λαμπερό, με πικάντικα αρώματα 
πιπεριού και κανέλας πλαισιωμένα από μαύρα μούρα, 
διαθέτει γεμάτο σώμα, με μαλακές τανίνες και ευχάριστη 
επίγευση.

Ευγενικό και φρουτώδες, με μεταξένια υφή και 
εκφραστική αρωματική σύνθεση με βύσσινο, φράουλα, 
ρόδι και φραγκοστάφυλο. Βελούδινο άγγιγμα, με 
δροσερή οξύτητα και επίμονη επίγευση  
σε απολαυστικές νότες φρούτων.

Γη & Ουρανός 

Porto Carras LimNeon 

Άτμα Ερυθρός 

Thymiopoulos Vineyards
Xinomavro, Dry Red Wine 
P.D.O. Naoussa, Macedonia, Greece

Domaine Porto Carras, Limnio, Dry Red Wine 
P.D.O. Slopes of Meliton, Macedonia, Greece

Thymiopoulos Vineyards Xinomavro, Mandilari,  
Dry Red Wine Table Wine from Macedonia, Greece

Apostois Thymiopoulos is a young viticultor and oenol-
ogist who is madly in love with his land and vineyards. 
He has brought a new approach to Xinomavro wine-
making and his wines stand out amongst the traditional 
ones. A bright ruby wine that boosts with energy and 
complex aromas, good structure, compact and well 
crafted integrated tannins and extended length.

Limnio is an ancient Greek grape, mentioned by Aristo-
tle. Today it gives us this superb red wine, aged in oak 
barrels for about 12 months. Bright and deep ruby-red, 
it exhibits spicy scents of pepper and cinnamon along 
with black berries. Balanced and velvety, with soft 
tannins and savory aftertaste.

Smooth and easy-to-drink, with silky texture and exuber-
ant flavors reminiscent of black cherries, strawberries, red 
currents and Pomegranate. Fresh and fruity palate with a 
long and pleasant finish.

Ghi & Ouranόs (Earth & Sky)

Porto Carras LimNeon

Atma Red

25 €

Lykos Winery  
Βραδιανό, Merlot ,Οίνος Ερυθρός Ξηρός  
Π.Γ.Ε. Εύβοια, Στερεά Ελλάδα 

Λαμπερό κόκκινο ρουμπινί, με αρωματική και γευστική 
ένταση. Γοητευτικό μπουκέτο με μαύρα φρούτα 
(δαμάσκηνα, μαύρο κεράσι) και βοτανικές μνήμες. 
Δροσερό, ευκολόπιοτο, με ωραίο φρούτο και μαλακές 
τανίνες.

Γέφυρα Ερυθρός 

Lykos Winery 
Vradiano, Merlot, Dry Red Wine 
P.G.I. Evia, Central Greece

Bright ruby color with good intensity with notes of black 
cherries and prunes combined with Gentle and fruity 
on the palate with balanced acidity and soft tannins. 
Pleasing aftertaste.

Géfyra Red

34 €

37 €

35 €

30 €

Κτήμα Μιχαηλίδη 
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Οίνος Ερυθρός 
Ξηρός Π.Γ.Ε. Δράμα, Μακεδονία 

Κτήμα Χατζηβαρύτη, Ξινόμαυρο, Νεγκόσκα, Οίνος 
Ερυθρός Ξηρός, Π.Ο.Π. Γουμένισσα, Μακεδονία

Oινοποιητική Μονεμβασιάς Γ. Τσιμπίδη 
Λημνιώνα, Αγιωργίτικο, Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος

Κτήμα Αβαντίς, Syrah, Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Στερεά Ελλάδα

Λαμπερό ρουμπινί χρώμα. Πολύπλοκα αρώματα 
με έντονη παρουσία μικρών φρούτων του δάσους, 
νότες μαύρης σταφίδας, δάφνης και μπαχαρικών. 
Κομψή γεύση με γοητευτικές τανίνες και παρατε-
ταμένη κυριαρχία ζουμερών βατόμουρων.

Βαθυκόκκινο χρώμα με αρώματα ώριμου βύσσινου, 
μαρμελάδας κερασιού, γλυκών μπαχαρικών, πελτέ 
τομάτας κι ελιάς. Στο στόμα είναι γεμάτο, με 
σαρκώδεις τανίνες, πλούσιο, με μακριά επίγευση.

Ένα κόκκινο στιβαρό κρασί, δυνατό στο χρόνο,  
με βαθυκόκκινο χρώμα, αρώματα βύσσινου, 
κερασιού και περάσματα μόκας. Βελούδινο,  
με πλούσιο σώμα και μακριά επίγευση.

Βαθύ ρουμπινί χρώμα και πολύπλοκο μπουκέτο. 
Αρώματα μπαχαρικών, πιπεριού, κανέλας και καπνού  
πλαισιώνονται από άφθονο μαύρο φρούτο (δαμάσκηνο,  
βατόμουρο), μαρμελάδα ψημένου φρούτου με νύξεις 
βανίλιας. Πλούσιο, πικάντικο, πληθωρικό, με ώριμες 
αισθητές τανίνες και στρογγυλή, μακρά επίγευση.

Πύλη Ερυθρός 

Χατζηβαρύτη Γουμένισσα 

Mura Rossa 

Αβαντίς Syrah 

Domaine Michailidis, Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Merlot, Dry Red Wine 
P.G.I. Drama, Macedonia, Greece

Domaine Chatzivaritis, Xinomavro, Negoska, Dry Red 
Wine, P.D.O. Gouménissa, Macedonia, Greece

Monemvasia Winery
Limniona, Agiorgotiko, Dry Red Wine 
P.G.I. Peloponnese

Avantis Estate, Syrah, Dry Red Wine 
P.G.I. Central Greece

Bright ruby-red, this wine reveals a complex and 
pronounced bouquet of red and black berry fruit black 
raisins, bay leaves and spices. Elegant and gentle, with 
polished tannins it culminates in a long and persistent 
juicy finish full of lovely blackberries.

Deep red color with delightful aromas of ripe sour-cherry, 
sweet spices, tomato and olive paste. Generous and 
rich, medium to full bodied, it shows off fleshy tannins 
and a long aftertaste.

A robust red wine with dark ruby colour and a complex 
nose that reveals sour cherry, cherry and some hints of 
mocha that rest on subtle layers of oak and smoke. Spicy 
palate, full bodied, with big fruit loaded tannins and long 
aftertaste.

Deep ruby color with a complex nose of spices, pep-
per, cinnamon, tobacco enriched by loads of black fruit 
(plum, blackberry) and baked fruits in jam with a touch 
of vanilla. Spicy and rich in taste with big ripe tannins 
and a beautiful precision. Persistent finish.

Pyli Red

Chatzivaritis Gouménissa

Mura Rossa

Avantis Syrah

ΕΡΥΘΡΑ ΜΑΛΑΚΑ  
& ΕΥΚΟΛΟΠΙΟΤΑ

RED MILD  
& EASY-TO-DRINK



37,5 €

45 €

57 €

Τerra Olympus, Ξινόμαυρο,  
Κρασάτο, Σταυρωτό, Οίνος Ερυθρός Ξηρός  
Π.Ο.Π. Ραψάνη, Θεσσαλία

Κτήμα Γεροβασιλείου  
Λημνιό, Μαυρούδι, Μαυροτράγανο, 
Οίνος Ερυθρός Ξηρός, Π.Γ.Ε. Επανομή, Μακεδονία

Κτήμα Παπαργυρίου  
Cabernet Sauvignon, Μαυροδάφνη,  
Touriga Nacional, Ποικιλιακός Οίνος Ερυθρός 
Ξηρός, Κορινθία, Πελοπόννησος

Μια Ραψάνη που ξεχειλίζει από αρώματα 
μαρμελάδας φράουλας, κερασιού και δαμάσκηνου 
που συνδυάζονται με νότες καπνού και δέρματος. 
Ένταση και κομψότητα στο στόμα με τανίνες άριστα 
ενσωματωμένες και ισορροπημένη οξύτητα.

Ένα κορυφαίο ερυθρό κρασί, που προκύπτει από 
τρεις σχετικά άγνωστες ελληνικές ποικιλίες με 
μεγάλη ιστορία και ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. 
Λαμπερό βαθυπόρφυρο, με σύνθετο μπουκέτο 
αρωμάτων όπου διακρίνονται μπαχαρικά και 
ώριμα μαύρα φρούτα, σταφίδα, καφές και κακάο. 
Βελούδινο και ρωμαλέο ταυτόχρονα,  
με παρατεταμένο τελείωμα γοητείας.

Έχοντας ως βάση το Cabernet Sauvignon ο 
«Bασιλιάς των Βουνών Cuvée» είναι ένα ξεχωριστό 
κρασί που εκπέμπει δύναμη και πολυπλοκότητα 
χωρίς να χάνει σε χάρη και φινέτσα. Παλαιωμένο 
επί 24 μήνες, αφιλτράριστο, διαθέτει τη στόφα 
ενός Βασιλιά. Πολυεπίπεδη αρωματική και γευστική 
έκφραση, συμπύκνωση και απαράμιλλη γοητεία. 
Απολαυστικό από την πρώτη γουλιά μέχρι την 
μακριά του, παρατεταμένη επίγευση.

Τerra Petra 

Avaton 

Le Roi des Montagnes Cuvée 

Terra Olympus, Xinomavro,  
Krassato, Stavroto, Dry Red Wine  
P.D.O. Rapsani, Thessaly

Domaine Gerovassiliou
Limnio, Mavroudi, Mavrotragano
Dry Red Wine P.G.I. Epanomi, Macedonia, Greece

Domaine Papargyriou
Cabernet Sauvignon, Mavrodaphne, Touriga 
Nacional Varietal Dry Red Wine  
Corinthia, Peloponnese

A Rapsani that boosts with aromas of strawberry jam, 
cherry and plum, complemented by a touch of smoke 
and leather. Finesse and intensity on the palate, with well 
integrated tannins and balanced acidity.

One of the top Greek red wines selections, resulting from 
the blend of three relatively unknown Greek varieties 
with great history and even greater potential. Bright dark 
crimson, with a complex multi-layered nose of spices, 
black fruits, raisins, coffee and cocoa it shows a supple 
and robust palate, finesse and intensity as well as big 
fruit-loaded tannins. Long, succulent aftertaste.

This Cabernet Sauvignon based blend with some Mav-
rodαphe and Touriga Nacional under the name of Le Roi 
des Montagnes (King of the Mountains) is really king's 
stuff! Aged in oak barrels for 24 months, not filtered, 
is shows off a great potential. Exuberant, with lots of 
layered aromas on the nose that repeat their presence in 
the mouth, it reveals a concentrated and sofisticated per-
sonality. Long and persistant, exquisite till the last drop.

Τerra Petra

Gerovassiliou Avaton

Le Roi des Montagnes Cuvée

25 €

41 €

50 €

26 €

Οινοποιητική Μονεμβασιάς Γ. Τσιμπίδη  
Μαυράκι, Αγιωργίτικο, Οίνος Ερυθρός Ξηρός  
Π.Γ.Ε. Λακωνία, Πελοπόννησος

Οινοποιητική Μονεμβασιάς Γ. Τσιμπίδη  
Μαυρούδι, Αγιωργίτικο, Οίνος Ερυθρός Ξηρός  
Π.Γ.Ε. Λακωνία, Πελοπόννησος

Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη  
Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο, Οίνος Ερυθρός 
Ξηρός Π.Γ.Ε. Αττική

Semeli Οινοποιητική , Αγιωργίτικο, Οίνος Ερυθρός 
Ξηρός, Π.Ο.Π. Νεμέα, Πελοπόννησος

Πορφυρό χρώμα με αρώματα από φρούτα του 
δάσους και βελούδινο πλούσιο σώμα με εξαιρετική 
επίγευση.

Πορφυρό βαθύ χρώμα με πολύπλοκα αρώματα 
κόκκινων φρούτων και εξωτικών μπαχαρικών. 
Βελούδινο και απαλό, πλούσιο σώμα, με ιδιαίτερα 
μακρά επίγευση.

Πυκνό βαθυκόκκινο, με πολυεπίπεδο μπουκέτο 
αρωμάτων όπου αναγνωρίζονται μαύρα φρούτα, 
βανίλια, φρυγανισμένο ψωμί, μαύρη σοκολάτα 
και διακριτική παρουσία μπαχαρικών. Στο στόμα 
διαθέτει βάθος και συμπύκνωση, με αισθητές αλλά 
καλοφτιαγμένες τανίνες ντυμένες με άφθονο, ώριμο 
φρούτο. Γενναιόδωρο, ισορροπημένο.

Διαυγές και βαθύ πορφυρό χρώμα με έντονα 
αρώματα από μπαχάρι, φρούτα και βαρελιού. 
Γεμάτο σώμα, με υψηλές αλλά ώριμες τανίνες, 
τονισμένη οξύτητα και έντονο χαρακτήρα.

Μαλεάτης Ερυθρός 

300 Ερυθρός 

Οινότρια Γη Cabernet-Αγιωργίτικο 

Semeli Νεμέα Réserve 

Monemvasia Winery G. Tsimpidis  
Mavraki, Agiorgitiko, Dry Red Wine 
P.G.I. Lakonia, Peloponnese

Monemvasia Winery G. Tsimpidis  
Mavroudi, Agiorgitiko, Dry Red Wine
P.G.I. Lakonia, Peloponnese

Domaine Costa Lazaridi 
Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko, Dry Red Wine 
P.G.I. Attiki

Semeli Winery, Agiorgitiko, Dry Red Wine  
P.D.O. Nemea, Peloponnese

Bright red-purple with a lovely nose full of red and black 
berries, velvety body with a long, mild, aftertaste.

Deep purple color with complex aromas of red fruits 
and exotic spices. Velvety and rich with a full and soft 
body and an exquisite, long aftertaste.

Dense deep red with multi-layered bouquet exhibiting 
black fruits, vanilla, toast, bitter chocolate and spices. 
Warm and generous, concentrated, with great structure 
and well integrated tannins it culminates in a long, 
savory spicy finish.

Bright dark ruby with purple hues, with intense aromas 
of spices, fruits and a touch of oak. Features a full body 
with high, yet mature tannins, pronounced acidity and 
intense extract.

Maleatis Red

300 Red

Oenotria Land Cabernet-Agiorgitiko

Semeli Nemea Réserve

ΕΡΥΘΡΑ ΠΛΟΥΣΙΑ  
& ΤΑΝΙΚΑ

RED RICH  
& STRONG



140 €

270 €

Κτήμα Άλφα, Merlot 100%, Οίνος Ερυθρός Ξηρός  
Π.Γ.Ε.Φλώρινα, Μακεδονία

Tsantalis Vineyards & Wines  
Cabernet Sauvignon 80%, Limnio 20%  
Βιολογικής Γεωργίας, Οίνος Ερυθρός Ξηρός  
Π.Γ.Ε. Άγιον Όρος, Μακεδονία

To κορυφαίο concept wine του Κτήματος Άλφα 
που σε κάθε σοδειά αποφασίζει την ποικιλιακή του 
σύνθεση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της χρονιάς. 
Στη σοδειά 2014 επιλέχθηκε η ποικιλία Merlot από 
την τοποθεσία “Βράχος”. Παλαιώνει για 36 μήνες 
σε νέα βαρέλια και παραμένει άλλους 24 μήνες στη 
φιάλη, αφιλτράριστο. Βαθυκόκκινο, λαμπερό, με 
πολυεπίπεδη αρωματική σύνθεση που αναδύει ώριμα 
κόκκινα φρούτα του δάσους με μπαχαρικά και νότες 
καπνιστές. Έντονο άγγιγμα, με δύναμη και βάθος, 
με καλοδομημένες στρογγυλές τανίνες και γευστική 
ισορροπία. Πλούτος και χάρη σε ένα κρασί παλαίωσης 
μεγάλου γευστικού εύρους. Προτείνεται η μετάγγισή 
του τουλάχιστον 1 ώρα πριν το σερβίρισμά του.

Πολύπλοκο, με αιθέριο, κομψό μπουκέτο φρούτων 
όπως δαμάσκηνα και μούρα, βιολέτα, γλυκόριζα 
και διακριτική παρουσία πιπεριού. Βανίλια και ξύλο 
συμπληρώνουν ανάλαφρα. Ένταση και δύναμη στο 
στόμα, με δυνατές τανίνες και ισορροπημένη οξύτητα. 
Περίπλοκο κρασί με έντονο χαρακτήρα.

Alpha One 2014 

Kormilitsa Gold 

Alpha Estate, Merlot 100%, Dry Red Wine  
P.G.I. Florina, Macedonia, Greece

Tsantalis Vineyards & Wines  
Cabernet Sauvignon 80%, Limnio 20%  
Organically Grown, Dry Red Wine  
P.G.I. Aghion Όros, Macedonia, Greece

The concept wine of Alpha Estate, which captivates in 
each vintage the essence of the year it was born. That 
is why, for each vintage Makis Mavridis and his team 
choose the grape or the blend that will reflect the pure 
expression of Alpha Estate. For the vintage of 2014 
the grape that was chosen was Merlot. The wine was 
aged in new oak barrels for 36 months and then left 
to rest for another 24 months in the bottles. The result is 
an elegant, rich wine with loads of red berries, spices 
and tobacco leaf notes. Intensity, richness, complexity, 
finesse are its key characteristics. Big and well integrat-
ed tannins with exceptionnal structure and balance. Not 
filtered the wine. Μay show some sediments and it will 
benefit by aeration at least for 1 hour prior to service.

Fine, complex wine from the monastic land of Agion 
Oros in northern Greece. Multilayered bouquet of fruits 
and flowers with vanilla and subtle oak in the back-
ground. Intensity and power on the palate, with the 
presence of high quality tannins and balanced acidity.

Alpha One 2014

Kormilitsa Gold

118 €

Fattoria Nittardi  
Sangiovese 95%, Merlot 5%
Οίνος Ερυθρός Ξηρός Chanti Classico Riserva 
D.O.C.G., Toscana, Ιταλία 

Ένα Chianti Classico Riserva που παράγεται μόνο στις 
καλύτερες χρονιές από τα αμπέλια που βρίσκονται 
στη φημισμένη τοποθεσία ‘Vigna Alta’ στα 500 μ. 
υψόμετρο. Αντανακλά το terroir του με το βαθύ 
και λαμπερό ρουμπινί χρώμα του ενώ στη μύτη 
αναγνωρίζονται ώριμα φρούτα και βανίλια μαζί με 
νύξεις σοκολάτας. Πολύπλοκο, συμπυκνωμένο, γεμάτο 
και ισορροπημένο, με υπέροχες, μεταξένιες τανίνες, 
κρατά σε ισορροπία χάρη και δύναμη. Αξιοσημείωτη 
σε μάκρος και ένταση επίγευση.

Nittardi Riserva 

Fattoria Nittardi
Sangiovese 95%, Merlot 5%
Dry Red Wine Chanti Classico Riserva 
D.O.C.G., Toscana, Italy

A beautiful Chianti Classico Riserva that is produced 
only in the best years and only from Sangiovese with 
just a small touch of Merlot (5%), grown on the southern 
slope of the famous hillside ‘Vigna Alta’. A succulent 
wine that combines the best aspects of the Nittardi 
terroir. It exhibits a deep ruby red color, intensive notes 
of ripe red fruits and hints of vanilla and chocolate on 
the nose. Silky tannins, complex, full and balanced on 
the palate.

Nittardi Riserva

54 €

119 €

165

Κτήμα Αβαντίς  
Syrah, Viognier, Οίνος Ερυθρός Ξηρός  
Π.Γ.Ε. Εύβοια, Στερεά Ελλάδα

Κτήμα Μιχαηλίδη, Μαυροτράγανο 100%, Οίνος 
Ερυθρός Ξηρός, Π.Γ.Ε. Δράμα

Κτήμα Αϊβαλή  
Αγιωργίτικο, Οίνος Ερυθρός Ξηρός  
Π.Ο.Π. Νεμέα, Πελοπόννησος

Ο Άγιος Χρόνος είναι το γευστικό αποτέλεσμα 
του παντρέματος δυο ευγενών ποικιλιών όπως το 
συνηθίζουν στον βόρειο Ροδανό της Γαλλίας: της 
ερυθρής Syrah με την λευκή Viognier. Βαθύ ρουμπινί 
χρώμα, μύτη με έντονο πολύπλοκο μπουκέτο όπου 
ξεχωρίζουν βιολέτα, γλυκόριζα, κόκκινα φρούτα, 
βερίκοκο και νότες δρυός. Πλούσιο, πικάντικο, με 
κομψές τανίνες, οξύτητα καταλυτική και φινέτσα. 
Βελούδινη υφή και μακριά επίγευση.

Από το αμπελοτόπι Λαγότοπος, το νέο κρασί του 
Ιορδάνη Μιχαηλίδη από 100% Μαυροτράγανο 
έδωσε ένα συμπυκνωμένο και φινετσάτο κρασί, 
με πολύπλοκο αρωματικό μπουκέτο όπου 
αναγνωρίζονται ώριμα μαύρα φρούτα, γλυκά 
μπαχαρικά και βοτανικές νύξεις. Στογγυλό άγγιγμα, 
με τανίνες «τυλιγμένες» σε απολαυστικό φρούτο, 
διαθέτει εξαιρετική ισορροπία μεταξύ δύναμης και 
φινέτσας. Μακριά επίγευση.

Το πιο σπάνιο και δυσεύρετο κρασί του Kτήματος 
Aϊβαλή, ένα κρασί που και στον τρόπο οινοποίησης, 
πώλησης και τιμής πλησίασε περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο ελληνικό κρασί τα επίπεδα ενός 
Μπορντώ. Από μόλις τέσσερα (εξ ου και το όνομά 
του)στρέμματα προφυλλοξηρικού αμπελώνα στην 
περιοχή Φλάσιο Πεδίο της Νεμέας, ένα ξεχωριστό 
κρασί -δυναμίτης, με έντονο χαρακτήρα και προσωπι-
κότητα. Ώριμη μύτη, πολύπλοκη και κομψή, με 
φρούτα, μπαχάρια, βανίλια, σοκολάτα και γλυκόριζα.
Ένταση, πλούτος, γενναιοδωρία και πολυπλοκότητα. 
Απολαυστικό φρούτο που ντύνει τις σαρκώδεις τανίνες 
και επιμένει μέχρι το εντυπωσιακά μακρύ τελείωμα.

Αβαντίς Άγιος Χρόνος 

Λαγότοπος Μαυροτράγανο 

Αϊβαλής «4» 

Avantis Estate 
Syrah, Viognier, Dry Red Wine 
P.G.I. Evia, Central Greece

Domaine Michaelidis, Mavrotragano 100%, Dry Red 
Wine, P.G.I. Drama, Macedonia, Greece

Aïvalis Estate  
Agiorgitiko, Dry Red Wine  
P.D.O. Nemea, Peloponnese

Syrah and Viognier are traditionally blended to give 
famous Côte Rôtie in northern Rhône. Here, the blend 
gives a deep ruby couloured wine with a complex, 
multi-layered bouquet exhibiting violet, liquorice, red 
fruits, apricot and delicate oak. Rich and spicy, with 
elegant tannins, refreshing acidity and finesse. Velvety, 
with a long aftertaste

A new wine from Lagοtopos vineyard of Domaine 
Michaelidis in Drama. Created from Mavrotragano, 
the red grape known for its robust wines in Santorini 
and lately Tinos island, this wine shows a complex yet 
friendly character. Deep and dark crimson red, with 
loads for black berries, prunes and sour cherries, with 
warm spices and some herbal tones. Full bodied with 
great balance and structure it shows a more “feminine” 
side of Mavrotragano grape. Luscious and excquisite 
long finish.

The most precious and rare wine of this estate, handled 
from the vineyard until the bottling just like a fine 
Bordeaux.
It is made solely from very old pre-phylloxera vines of  
Agiorgitiko grape and it exhibits a dense dark ruby 
colour with layers of fruits, spices, vanilla, chocolate 
and liquorice. Medium to full palate with intensity, 
generosity, complexity and delicious fruit enrobing the 
fleshy tannins. Long tasty finish.

Avantis Aghios Chronos

Lagotopos Mavrotragano

Aivalis «4»



28 €

9,5 €

29 €

9,5 €

39 €

Tenuta Il Falchetto  
Moscato Bianco, Οίνος Λευκός Γλυκός Ημιαφρώδης
D.O.C.G. Moscato d’ Asti, Piemonte, Ιταλία

Casa Vinicola Ferrero Rivata  
Moscato Bianco, Οίνος Λευκός Γλυκός Ημιαφρώδης
D.O.C.G. Moscato d’ Asti, Piemonte, Ιταλία

Anselmi Vini
Glera, Οίνος Λευκός Ξηρός Αφρώδης
D.O.C. Prosecco, Trentino, Ιταλία

Anselmi Vini
Glera, Οίνος Λευκός Ξηρός Αφρώδης
D.O.C. Prosecco, Trentino, Ιταλία

Tenuta Il Falchetto  
Brachetto, Οίνος Ερυθρός Γλυκός Ημιαφρώδης
D.O.C.G. Brachetto d’Acqui, Piemonte, Ιταλία

Tenuta Il Falchetto  
Moscato Bianco, Sweet Semi-Sparkling White Wine  
D.O.C.G. Moscato d’ Asti, Piemonte, Italy

Casa Vinicola Ferrero Rivata  
Moscato Bianco, Sweet Semi-Sparkling White Wine
D.O.C.G. Moscato d’ Asti, Piemonte, Italy

Anselmi Vini
Glera, Brut Sparkling White Wine D.O.C. Prosecco, 
Trentino, Italy

Anselmi Vini
Glera, Brut Sparkling White Wine D.O.C. Prosecco, 
Trentino, Italy

Tenuta Il Falchetto  
Brachetto, Sweet Semi-Sparkling Red Wine  
D.O.C.G. Brachetto d’Acqui, Piemonte, Italy

Moscato d’ Asti Pietro Forno 750ML

Moscato d’ Asti Rivata 200ML

Ca Stella Prosecco 750ML

Rivata Prosecco 200ML

Braccheto d’Acqui 750ML

Moscato d’ Asti Pietro Forno 750ML

Moscato d’ Asti Rivata 200ML

Ca Stella Prosecco 750ML

Ca Stella Prosecco 200ML

Braccheto d’Acqui 750ML

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ
PLAYING WITH BUBBLES

02 02

ΓΛΥΚΑ ΑΦΡΏΔΗ

ΞΗΡΑ ΑΦΡΏΔΗ

SWEET SPARKLING

BRUT SPARKLING

120 €

170 €

Bodega Catena Zapata  
Malbec, Οίνος Ερυθρός Ξηρός
Mendoza, Argentina 

Château Margaux  
Cabernet Sauvignon 49%, Merlot 49%,  
Petit Verdot 2%, Οίνος Ερυθρός Ξηρός  
P.D.O. Margaux, Bordeaux, Γαλλία 

Λαμπερό βαθύ βιολετί χρώμα, με μπλε αντανακλάσεις. 
Κομψή και πολυεπίπεδη αρωματική παλέτα με 
ώριμα κόκκινα και μαύρα φρούτα, νότες βιολέτας 
και λεβάντας και διακριτικά περάσματα δέρματος, 
μπαχαρικών και βανίλιας. Πλούσιο άγγιγμα, με 
μαλακές, σχεδόν γλυκές τανίνες, που δίνουν μεταξένια 
λεπτόκοκκη υφή. Μακριά και ευχάριστα τανική 
επίγευση.

Ένα κρασί με τη διάσημη υπογραφή κύρους του 
πρωτοκλασάτου Chateau Margaux. Πρόκειται για 
την τρίτη ετικέτα του Chateau Margaux, που μετά 
το κρασί του πύργου (Chateau Margaux) και την 
2η ετικέτα του (Pavillon de Chateau Margaux) 
δημιουργεί μία Τρίτη ακόμα πιο προσιτή ετικέτα, 
ειδικά και μόνο για λιγοστά μεγάλα εστιατόρια ανά 
τον κόσμο. Δύναμη και ευγένεια χαρακτηρίζουν 
αυτό το κρασί με τα ανθικά και γήινα αρώματα. 
Στο στόμα διαθέτει θαυμάσια δομή, απολαυστικό 
φρούτο με βύσσινα, δαμάσκηνα και μαύρα 
φραγκοστάφυλα να δένουν με κεράσια και σμέουρα. 
Ένα σύνολο γοητευτικό, που φανερώνει την 
αριστοκρατική του καταγωγή και ολοκληρώνεται με 
ένα γενναιόδωρο μακρύ τελείωμα.

Catena Alta Malbec 

Margaux du Château Margaux 
2014 

Bodega Catena Zapata
Malbec, Dry Red Wine Mendoza, Argentina 
D.O.C.G., Toscana, Italy

Château Margaux  
Cabernet Sauvignon 49%, Merlot 49%,  
Petit Verdot 2%, Dry Red Wine 
P.D.O. Margaux, Bordeaux, France

Bright and deep purple wine with blue hues. Elegant, 
multilayered nose with loads of sophisticated red and 
black fruits, hints of violets and lavender, subtle leather, 
spice and vanilla touches. Rich and velvety, with soft, 
almost sweet tannins giving the sensation of a silky 
texture. Long and pleasant tannic finish.

Α wine with the signature of the most prestigious 
wine producer of Bordeaux, the first growth estate 
of Château Margaux. Alongside its main wine, the 
reknowed Chateau Margaux, and the second wine, 
Pavillon de Château Margaux, this is a third, even 
more approachable wine especially made for the best 
restaurants in just a few countries around the world. 
Powerful, with a nice balance, it reveals scents of rose 
petals and earthy aromas while succulent black and 
red fruits fill the mouth in a gourmet combination ,along 
with tannins of high class and a generous finish. Classic 
Bordeaux beauty.

Catena Alta Malbec

Margaux du Château Margaux 
2014

110 €

Massolino Nebbiolo
Οίνος Ερυθρός Ξηρός Barolo  
D.O.C.G., Piemonte, Ιταλία

Αρωματικό μπουκέτο λουλουδιών και υπέροχη 
αλκοολική συγκέντρωση, απαραίτητα χαρακτηριστικά 
των κρασιών Barolo, εγγυώνται μία μακρά και ποιοτική 
παλαίωση.

Massolino Barolo 

Massolino Nebbiolo
Dry Red Wine Barolo D.O.C.G., Piemonte, Italy 
P.G.I. Aghion Όros, Macedonia, Greece

Bright garnet red color with intense floral and spicy 
bouquet underlined by fruity nuances. A great specimen 
of Barolo, with the firm and solid structure, the intensity, 
the power and also the subtlety of this famous wine 
region.

Massolino Barolo



ΓΛΥΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ
SWEET DELIGHTS

04 04

69 €

65 €

Οινοποιητική Μονεμβασιάς Γ. Τσιμπίδη
Μονεμβασιά, Ασύρτικο, Κυδωνίτσα, Ασπρούδες
Οίνος Λευκός Λιαστός Φυσικώς Γλυκύς
Π.Ο.Π. Μονεμβασία-Malvasia, Πελοπόννησος

Santo Winery  
Ασύρτικο 85%, Αηδάνι 15% Οίνος Λευκός  
Φυσικώς Γλυκύς, Π.Ο.Π. Σαντορίνη, Κυκλάδες

Monemvasia Winery G. Tsimpidis  
Monemvasia, Assyrtiko, Kydonitsa, Asproudes
Natural Sweet White Wine  
P.D.O. Monemvasia-Malvasia, Pelopoissos

Santo Winery  
Assyrtiko 85%, Aïdani 15%, Natural Sweet White 
Wine P.D.O. Santorini, Cyclades

Μονεμβασία-Malvasia 375ML

Santo Vinsanto 500ML

Μονεμβασία-Malvasia 375ML

Santo Vinsanto 500ML

Πορτοκαλί και χρυσαφένιες ανταύγειες με μελένιες 
αποχρώσεις σ΄ένα ιδιαίτερα αγαπητό γλυκό κρασί. 
Έντονο και σύνθετο άρωμα με νότες εξωτικών 
μπαχαρικών. Γλυκιά γεύση μελιού, σταφίδας και 
αποξηραμένων φρούτων, με ιδιαίτερα απολαυστική 
επίγευση μακράς διάρκειας.

Αυτό το κλασικό επιδόρπιο κρασί έχει ένα 
χαρακτηριστικό βαθύ πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα με 
καραμελένιες ανταύγειες. Η μύτη είναι πολύπλοκη 
συνδυάζοντας γλυκά μπαχαρικά όπως κανέλα και 
τριαντάφυλλο, με αποξηραμένα φρούτα όπως  
βερίκοκο και σταφίδες.

A savoury sweet wine from the region of Monemvasia 
with orange, yellow and copper shades. It shows a 
nearly exuberant nose ofexotic spices and the mellow 
taste of honey, raisins and sundried fruits, with a delec-
table, long aftertaste.

This classic dessert wine bears a deep orange-red color 
with brown hues. The nose is complex, ranging from 
sweet spices like cinnamon and cloves towards dried 
fruits such as apricots and raisins.

33 €

Κτήμα Παπαργυρίου
Μοσχάτος Ρίου, Ποικιλιακός Οίνος Λευκός  
Φυσικώς Γλυκύς, Κορινθία, Πελοπόννησος

Papargyriou Estate  
Moschatos Riou, Varietal Natural Sweet White Wine 
Corinthia, Peloponissos

Παπαργυρίου Όψιμος Τρύγος  
500ML

Papargyriou Οpsimos Trιgos  
(Late Harvest) 500ML

Ένα γλυκό, αρωματικό κρασί που προέρχεται 
αποκλειστικά από υπερώριμα σταφύλια της ποικι-
λίας «Μοσχάτο Ρίου», καλλιεργημένης σε υψόμετρο 
850 μέτρων. Διαφέρει από τα συνηθισμένα γλυκά 
κρασιά, θυμίζοντας περισσότερο τα αλσατικά Ven-
danges Tardives. Η υψηλή οξύτητά του ισορροπεί 
τη γλυκύτητα, επιτρέποντας του να συνδυάζεται 
τόσο με φρούτα, όσο και με γλυκά που δεν έχουν 
έντονη γλυκύτητα.

A sweet, fragrant wine made from late harvested 
grapes of the exotic and aromatic Muscat grape, 
that is best served with fruit, cheese or on its own, as 
a dessert wine. An excquisite wine ,wonderfully bal-
anced between sweetness and acidity, thus offering a 
very savory and vivid personality .

120 €

170 €

150 €

110 €

37 €

385 €

Champagne Taittinger  
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Οίνος Αφρώδης Λευκός Ξηρός

Veuve Clicquot  
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Οίνος Αφρώδης Ερυθρωπός Ξηρός

Champagne Taittinger  
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Οίνος Αφρώδης Λευκός Ημίξηρος

Moët & Chandon  
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Οίνος Αφρώδης Λευκός Ξηρός

Moët & Chandon  
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Οίνος Αφρώδης Λευκός Ξηρός

Moët & Chandon  
Chardonnay, Pinot Noir
Οίνος Αφρώδης Λευκός Ξηρός

Champagne Taittinger  
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Dry White Sparkling Wine 

Veuve Clicquot  
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Dry Rosé Sparkling Wine 

Champagne Taittinger  
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Semi-dry White Sparkling Wine 

Moët & Chandon  
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Semi-dry White Sparkling Wine 

Moët & Chandon  
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Semi-dry White Sparkling Wine 

Moët & Chandon 
Chardonnay, Pinot Noir
Dry White Sparkling Wine 

Taittinger Brut Réserve 750ML

Veuve Clicquot Rosé 750ML

Taittinger Nocturne Sec 750ML

Μοët & Chandon Brut Impérial
750ML

Μοët & Chandon Brut Impérial
200ML

Dom Perignon 750ML

Taittinger Brut Réserve 750ML

Veuve Clicquot Rosé 750ML

Taittinger Nocturne Sec 750ML

Μοët & Chandon Brut Impérial 
750ML

Μοët & Chandon Brut Impérial 
200ML

Dom Perignon 750ML

ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ
CHAMPAGNES

03 03

ΛΕΥΚΕΣ

ΡΟΖΕ

WHITE

ROSÉ



Νέας γενιάς ρετσίνα, καλοφτιαγμένη, δροσερή 
που ισορροπεί θαυμαστά ανάμεσα στο σταφύλι 
και το πεύκο, ενώ λεμόνι και αίσθηση μαστίχας 
συνυπάρχουν ισότιμα χωρίς τάσεις επικυριαρχίας.

The best Greek Retsina you can have, beautifully  
balanced between resin and fruit. If you have not tried  
it yet, now it's the time!

28 €

Γαία Οινοποιητική 
Ροδίτης, Οίνος Λευκός Ξηρός 
Ονομασία Κατά Παράδοση Ρετσίνα

Gaia Winery 
Roditis, Dry White Wine 
Wine of Traditional Appellation Retsina

Ρητινίτης Nobilis Ritinitis Nobilis

ΡΗΤΙΝΙΤΗΣ
RETSINA

06

750ML

06

WINE COCKTAILS07 07

31 €

8 €

Anselmi Zellina  
Moscato, Οίνος Ημιαφρώδης, Ερυθρωπός Γλυκός
Friuli, Ιταλία

Anselmi Zellina  
Moscato, Sweet, Semi-Sparkling Rosé Wine  
Friuli, Italy

Moscato Rosa Anselmi Zellina  
750ML

Moscato Rosa Venetto ΠΟΤΗΡΙ

Moscato Rosa Anselmi Zellina 
750ML

Moscato Rosa Venetto GLASS

Μια γλυκιά, ανάλαφρη πρόταση για cocktail που 
δεν πρέπει να προσπεράσετε. Το Moscato δίνει τα 
υπέροχα ανθικά του αρώματα ενώ οι διακριτικές 
φυσαλίδες δίνουν έναv παιχνιδιάρικο τόνο. 
Απολαύστε το με παγάκια και μια φέτα πορτοκάλι!

A sweet, delightful cocktail suggestion. Moscato grapes 
provide their wonderful flower fragrances while the fine 
and very discrete bubbles give a playful sensation on 
the palate. Have it on the rocks, with a slice of orange.

ΜΙΚΡΕΣ ΦΙΑΛΕΣ
PICCOLO (QUARTER) BOTTLES
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7 €

7 €

7 €

6 €

7 €

Κτήμα Μουσών  
Ασύρτικο, Trebbiano, Sauvignon Blanc  
Οίνος Λευκός Ξηρός Π.Γ.Ε. Θήβα, Στερεά Ελλάδα

Κτήμα Μουσών 
Syrah, Μούχταρο, Οίνος Ερυθρωπός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Θήβα, Στερεά Ελλάδα

Κτήμα Μουσών 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Οίνος Ερυθρός 
Ξηρός Π.Γ.Ε. Θήβα, Στερεά Ελλάδα

Οινοποιητική Μονεμβασιάς Γ. Τσιμπίδη 
Μαυράκι, Αγιωργίτικο, Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
Π.Γ.Ε. Λακωνία, Πελοπόννησος

Monemvasia Winery Γ. Τσιμπίδης  
Μαλαγουζιά, Μονεμβασιά, Ασπρούδι  
Οίνος Λευκός Ξηρός Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος

Muses Estate  
Assyrtiko, Trebbiano, Sauvignon Blanc  
Dry White Wine P.G.I. Thiva, Central Greece

Muses Estate 
Syrah, Moschtaro, Dry Rosé Wine 
P.G.I. Thiva, Central Greece

Muses Estate 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Dry Red Wine
P.G.I. Thiva, Central Greece

Monemvasia Winery 
Mavraki, Agiorgitiko, Dry Red Wine 
P.G.I. Lakonia, Peloponnese

Monemvasia Winery  
Malagousia, Monemvasia, Asproudi  
Dry White Wine P.G.I. Peloponnese

Μουσών «9» Λευκός 187,5ML

Μουσών «9» Ροζέ 187,5ML

Μουσών «9» Ερυθρός 187,5ML

Μαλεάτης Ερυθρός ΠΟΤΗΡΙ

Τσιμπίδη Κυδωνίτσα ΠΟΤΗΡΙ

Muses «9» White 187,5ML

Muses «9» Rosé 187,5ML

Muses «9» Red 187,5ML

Maleatis Red GLASS

Kydonitsa Tsimbidis GLASS

7 €

Monemvasia Winery Γ. Τσιμπίδης  
Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο, Μαλαγουζιά  
Οίνος Έρυθρωπός Ημίξηρος  
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος

Monemvasia Winery 
Mavraki, Agiorgotiko, Dry Red Wine  
P.G.I. Lakonia, Peloponnese

Ανθοσμίας 187,5ML Anthosmias 187,5ML

ΛΕΥΚΑ

ΡΟΖΕ

ΕΡΥΘΡΑ

WHITE

ROSÉ

RED



ΜΠΥΡΕΣ
BEERS
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4 €

7,5 €

6 €

7 €

4,5 €

3,5 €

5€

Alfa

Septem Sunday’s Golden Ale Honey

Septem Monday’s Pilsner

Septem Thursday’s Red Ale

Perrier 330ML

‘’Ξυνό Νερό’’ 250ML

‘’Ξυνό Νερό’’ 1LT 

Κατηγορία Υπερπολυτελείας.

Οι τιμές υπόκεινται σε αγορανομικό έλεγχο.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα 

δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για τη 
διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

Στις τιμες καταλογου συμπεριλαμβανονται όλοι  
οι φοροι και τα τελη Φ.Π.Α.

Αγορανομικός υπεύθυνος: Μπραβάκη Νεκταρία 

Nektaria Bravaki/ Hotel Manager
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Η φέτα είναι ελληνική.  

Οι γαρίδες και οι καραβίδες είναι κατεψυγμένες.*

Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται με αγνό παρθένο 
ελαιόλαδο, παραγωγής μας.

Σε περίπτωση που είσαστε αλλεργικοί σε κάποιο 
συστατικό, παρακαλώ ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

Deluxe category. 

The establishment is under police market control.

The establishment is obliged to have printed forms  
available in a special location near the exit for the  
registration of complaints.

Prices include all taxes and duties V.A.T.

Market regulations liable: Bravaki Nektaria

Feta cheese used in our dishes,is a product of Greece. 

Shrimps and langoustine used in our dishes are frozen.*

Our dishes are carefully prepared with extra virgin olive 

oil grown on our farms.

Please inform your waiter if you are allergic to any  
ingredients used.

ΚΑΦΕΔΕΣ
COFFEES
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2,5 €

3,5 €

3 €

5,5 €

3,5 €

3,5 €

4,3 €

4,3 €

4,3 €

3,8 €

3,5 €

4 €

4,5 €

3,5 €

3 €

5 €

6 €

Ελληνικός Greek Coffee

Στιγμιαίος ζεστός ή κρύος Instant Coffee with/without Ice

Διπλός Ελληνικός Greek Coffee Double

Στιγμιαίος με παγωτό

Φίλτρου

Espresso

Espresso doppio /Cappuccino doppio

Freddo Espresso /Freddo Cappuccino

Cappuccino /Latte

Cappuccino

Τσάι ζεστό ή κρύο,  
Αφεψήματα

Σοκολάτα ζεστή ή κρύα

Σοκολάτα ζεστή ή κρύα Βιεννουά

Αναψυκτικά

Νερό Μεταλλικό 1LT

San Pellegrino 750ML

Evian 1LT 

Instant Coffee with Ice Cream

Filter Coffee

Tea Selection hot or frozen  
& Infusions

Chocolate hot or cold

Chocolate hot or cold Viennois

Refreshments

Bottled Mineral Water 1LT




