
Wine list Χρυσόβουλο 

Όμορφες ιστορίες κρασιού 

Στην wine list μας θα βρείτε τα πιο διάσημα Ελληνικά κρασιά που μας έχουν εντυπωσιάσει με την 

σταθερή αξία τους στο πέρασμα των χρόνων, καινούργιους Έλληνες παραγωγούς που έχουμε 

υποχρέωση να τους διαδώσουμε λόγω της ποιότητας τους καθώς και πολύ επιλεγμένα κρασιά από 

τον παγκόσμιο οινικό χάρτη. 

Όπως οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίδιοι, έτσι είναι και τα κρασιά. 

Έχουν και αυτά την δική τους προσωπικότητα, που τα καθιστούν μοναδικά! 

Για αυτό τον λόγο τα χωρίσαμε σε τρείς κατηγορίες τα  λευκά και σε δύο τα κόκκινα. 

Οι κατηγορίες των λευκών είναι : 

Φρουτώδη & αρωματικά : Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε κρασιά που είναι ελαφριά έχουν 

πλούσια αρώματα και είναι ευκολόπιοτα. 

Ιδιαίτερα & ισορροπημένα : Κρασιά που έχουν πιo πλούσιο σώμα από τα φρουτώδη και που 

συνοδεύουν πιο πολύ το φαγητό. 

Πλούσια & Βανιλάτα : Κρασιά που έχουν πολύ πλούσιο σώμα και έχουν ωριμάσει στο βαρέλι 

τουλάχιστον 6 μήνες διαμορφώνοντας πιο ισχυρό χαρακτήρα. 

Ροζέ κρασιά : 

Εδώ βάλαμε κρασιά δροσερά γεμάτα ζωντάνια. 

Ερυθρά κρασιά : 

Μαλακά & ευκολόπιοτα : Κρασιά που δεν έχουν περάσει πολύ καιρό σε βαρέλι Είναι νεαρά 

γεμάτα φρεσκάδα και όμορφα αρώματα. 

Πλούσια & τανικά : Κρασιά που έχουν ωριμάσει αρκετό χρόνο σε δρύινα βαρέλια. 

Εδώ θα βρούμε γεμάτες και πολύπλοκες τανίνες, που μπορούν να συνδυάσουν πλούσιες γεύσεις. 

Τέλος δοκιμάστε το wine cocktail μας, το Moscato Rosa με παγάκια & φέτα πορτοκάλι 

Μια ανατρεπτική πρόταση που θα σας συναρπάσει! 

 

 



Wine list  

Beautiful wine stories 

 
In our wine list you will find the most famous Greek wines which have impressed us with 
their stable value over the years, new Greek producers  whom we have an obligation to 

promote due to their reputation in the quality they provide, as well as the very best chosen 
wines from the global  wine map. 

 
As people are not the same, nor are wines. 

 
They have their own personality, which make them unique! 

 
For this reason, we have divided the whites into three categories and the reds into two. 

 
The categories of white are: 

 
Fruity and aromatic: In this category you will find wines that are light with rich aromas and 

are easy to drink. 
Special  & balanced: Wines which have richer body than the  of fruity and which best 

accompany  main meals. 
Rich & Vanilla Scented: Wines with very rich body which have matured in the barrels for at 

least six months forming a more stronger character. 

 
Rosé wines: 

 
This category embraces cool, fresh lively wines. 

 
Red wines: 

 
Mild & easy to drink: Wines that have not been kept in a barrel for a long time. They are 

young full of freshness and beautiful aromas. 
Rich with strong tannins: Wines that have matured for a long time in oak barrels. 

Here, you  will find full and complicated tannins, which can be combined with rich tastes. 
Finally taste our wine cocktail, the Moscato Rosa with ice cubes & slice of  orange  

A challenging and seductive suggestion which will surely excite you! 



ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ / WHITE WINES 

Φρουτώδη & αρωματικά 

Fruity and aromatic 

Κτήμα Δύο Φίλοι ( ΣΙΑΤΙΣΤΑ ) ..................................................................................................19,50  
Μοσχάτο Bianco. Ανοικτό κιτρινοπράσινο χρώμα με αρώματα λουλουδιών και φρούτων που 
συνθέτουν ένα χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο μπουκέτο. Πλούσιο και λιπαρό στο στόμα, 
ισορροπημένο με μακρά επίγευση. 
Domaine Two Friends ( SIATISTA )  
Muscat Bianco. Light yellow color with aromas of flowers and fruit that make up a typical and 
unique bouquet. Rich and oily in the mouth, balanced with a long aftertaste. 

 

Μαλαγουζιά ‘‘Αμπελώνες Βατίστα’’........................................................................................ 19.50 

Έντονα και καθαρά αρώματα απήγανου που παραπέμπουν σε Sauvignon. Περιβάλλον λεμονιού 

και κυδωνιού με νότες μέντας, με στόμα μεσαίου όγκου και ελαφρά υπόγλυκο 
Malagouzia “Vatistas Vineyards” 
Malagouzia variety. Bright and clean scents of rue cited in Sauvignon variety. Lemon and quince 

environ- ment with mint notes, orifice into volume and slightly sweetish. 
 

Μαντινεία ‘‘Κτήμα Τσέλεπου’’ ................................................................................................ 22.00 
Μοσχοφίλερο. Φρέσκο με έντονη οξύτητα, λεπτά αρώματα μεγάλης έντασης με κυριώτερα αυτά 

από εσπερειδοειδή και λεμονοανθούς.  

Mantinea ‘‘Tselepos’’ 
This Moshofilero variety wine has a fresh and intense acidity, delicate aroma with high intensity, 

highlighted by citrus and lemon flower fragrances. 
 

Άκρα Μωρέα ‘’Οινοποιητική Μονεμβασίας’’……………………………………………………..19,50 
Μοσχοφίλερο και ροδίτης. Πρασινοκίτρινο χρώμα φρουτώδες άρωμα, πλούσιο σώμα, ευχάριστη 
οξύτητα. 
Akra Morea ‘’Monemvasia Winery’’ 
Roditis & moschofilero varieties. Light green gold color, flower, apple, pear nose,crisp, full body, 
intense acuity and long finish. 
 
Άκρα Μινώα ‘’Οινοποιητική Μονεμβασίας’’……………………………………………………..19,50 
Ασύρτικο, Μονεμβασιά, Ασπρούδι, Κυδωνίτσα. Αρώματα τροπικών και μεσογειακών φρούτων, 
ισορροπημένο με πλούσιο σώμα και μακρά επίγευση. 
Akra Minoa ‘’Monemvasia Winery’’ 
Asyrtiko, Monemvasia, Asproudi, Kydonitsa varieties.Tropical and Mediterranean fruit aromas, well-
balanced with rich body and long aftertaste. 
 
300 ‘‘Οινοποιητική Μονεμβασιάς’’.......................................................................................... 19.50 



Κυδωνίτσα και Ασύρτικο. Φινετσατ́ο, ιδιαιτ́ερο άρωμα τροπικών φρούτων και εσπεριδοειδών με 

πλούσιο σώμα και ευχάριστη οξυτ́ητα.  

300 ‘‘Monemvasia Winery’’ 
Kydonitsa and Asyrtiko varieties. Fine and special aroma of tropical and citrus fruits with rich body 

and pleasant acidity. 
 
Πέτρινες Πλαγιές ‘‘Αμπελώνας Παλυβού’’ ............................................................................ 26.00 
Chardonnay και Μαλαγουζιά. Κομψό λευκο ́κρασι ́με αρωματική μύτη και εκρηκτικά εκφραστικό 

σώμα. Η δυνατή του οξύτητα του δίνει μια ιδιαίτερη και απολαυστική διάσταση.  

Petrines Plagies ‘‘Vineyard Palivou’’ 

Chardonnay and Malagouzia varieties. An elegant white wine with aromatic bouquet and an 

explosively expressive body. Its strong acidity emits an extraordinary and enjoyable taste. 
 
Αμέθυστος ‘‘Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη’’....................................................................................26.00 
Sauvignon Blanc, Semillon και Ασύρτικο. Χρώμα αχυροκίτρινο με πράσινες ανταύγειες, αρώματα 
από ροδάκινο, εσπεριδοειδή και νότες ανανά με ισορροπημένη οξύτητα 
Amethystos ‘‘Domaine Costa Lazaridi’’ 
Sauvignon Blanc, Semillon and Asyrtiko. Straw yellow color with green highlights, fragrances of 

peach and citrus, pineapple notes with a balanced acidity. 
 
MONOPOLE SIGLO XXI  ‘’ Verdejo’’……………………………………………………………..…28.00 
Σύνθετο άρωμα από σπαράγγι και πιπεριά με νύξεις λεμονανθών 
MONOPOLE SIGLO XXI  ‘’ Verdejo’’ 
Complex aromas of asparagus and green pepper with hints of lemon blossom  
 

ΒιβλίαΧώρα‘‘Κτήμα Βιβλία Χώρα’’..........................................................................................27.00 

Sauvignon Blanc και Ασύρτικο. Έντονα φυτικά και βοτανικά αρώματα, σε συνδυασμό με 

εξαιρετική οξύτητα, το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο και απολαυστικο.́ 
Vivlia Chora ‘‘Vivlia Chora Estate’’ 
Sauvignon Blanc, Semillon and Asyrtiko. Straw yellow color with green highlights, fragrances of 

peach and citrus, pineapple notes with a balanced acidity. 
 
 

Ιδιαίτερα & Ισορροπημένα / 

Special & Balanced 
 
Πύλη ‘’ Κτήμα Μιχαηλίδη’’…………………………………………………………...…………….27.00 
Ασύρτικο, Sauvignon blanc, Chardonnay. Λαμπερό λευκοκίτρινο χρώμα με πρασινωπές 
ανταύγειες. Πλούσια αρώματα εξωτικών φρούτων – ανανάς, λίτσι – εναλάσσονται με λεπτά 
αρώματα εσπεριδοειδών και λευκόσαρκων φρούτων. Το στόμα είναι κομψό με δροσιστική οξύτητα, 
ιδιαίτερα γεμάτο με άφθονα φρεσκοκομμένα φρούτα και ευχάριστη μακρά επίγευση. 
Pyli ‘’ Estate Michaelides’’ 



Assyrtiko, Sauvignon blanc, Chardonnay. Bright white yellow color with greenish tinges. Rich 
aromas of exotic fruits - pineapple, lychee - enalassontai with fine aromas of citrus and white-
fleshed fruit. The mouth is elegant with refreshing acidity, particularly filled with abundant fresh-cut 
fruit and a pleasant long aftertaste. 

 
Κυδωνίτσα ‘‘Οινοποιητική Μονεμβασιάς’’.............................................................................26.00 
Χρυσοκίτρινο χρώμα με πράσινες ανταύγειες, φινετσάτο άρωμα κυδωνιού, ιδιαιτέρως 

φρουτώδες και διακριτικό, με πλούσιο σώμα και φρεσκάδα. 

Kidonitsa ‘‘Monemvasia Winery’’ 
Golden color with green highlights, gracious quince aroma, particularly fruity and distinct, full-

bodied and fresh. 
 
Chateau Julia ‘‘Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη’’……………………………………………..………….31,00 

Chardonnay. Ποιοτικό λευκό από Chardonnay. Όμορφα εξωτικά αρωματικά παιχνίδια στη μύτη 
πλαισιώνονται από το σώμα και την διάρκεια στο στόμα. Ένα κρασί για εκείνους που επιλέγουν 
λευκό κρασί ακόμα και όταν όλοι οι άλλοι επιμένουν για κόκκινο.  
Chateau Julia ‘‘Domaine Costa Lazaridi’’ 
Chardonnay. Quality white from Chardonnay. Beautiful exotic scented toys nose framed by the 
body and length in the mouth. A wine for those who choose a white wine even when everyone else 
insist on red. 
 
Santo Wines  
‘’ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ’’……………………………………………………………….…………………………32,50 
Ασύρτικο. Ευγενές λευκό της Σαντορίνης που εκφράζει πιστά την φημισμένη τυπικότητα του 
Ασύρτικου. Διακριτικά αρώματα λεμονοανθών, αίσθηση δροσιστικής μεταλλικότητας και σωστή 
οξύτητα συνθέτουν μία ευχάριστη εναλλακτική για τους (πολλούς) φαν του Ασύρτικου της 
Σαντορίνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Santo Wines ‘’SANTORINI’’ 
Assyrtiko. Noble white Santorini faithfully expresses the famous formality of Assyrtiko. Badges 
lemonoanthon perfumes, feel refreshing minerality and good acidity make a pleasant alternative for 
(many) fans Assyrtiko Santorini in Greece and abroad. 
 

Σκούρας ‘’ΑΡΓΟΣ’’ Viognier………………………………………….………………………………28,50 
Ένα πραγματικά ξεχωριστό βαρελάτο λευκό κρασί που κερδίζει με την αρμονία, το βάθος και την 
ένταση που δίνει η σωστή οινοποίηση της όμορφης ποικιλίας Viognier. Θα το απολαύσετε από την 
πρώτη γουλιά και θα μαγευτείτε από την βασανιστικά πικάντικη επίγευσή του…  
Skouras  ‘’ARGOS’’ Viognier 
A really special  white wine wins in oak barrels  with harmony, depth and intensity that gives the 
correct vinification of beautiful variety Viognier. You will enjoy the first sip and you will be charmed 
by the excruciatingly spicy aftertaste of ... 
 
 

Πλούσια & Βανιλάτα 

 



Εύχαρις ‘’ΑΤΤΙΚΗ’’ ………………………………………………………..…………………………..32,50 
Blanc de Noir Syrah .Πρασινοκίτρινο στην όψη, με φινετσάτη μύτη εσπεριδοειδών, λιπαρό στόμα, 
πληθωρικό και με μακρά επίγευση. 
Evharis ‘’ATTICA’’ 
Blanc de Noir Syrah .Greenish yellow in appearance, with elegant citrus nose, greasy mouth, 
exuberant and with a long aftertaste.  
 
Άναξ ‘‘Κτήμα Αντωνόπουλου’’…............................................................................................ 43.00 
Chardonnay. Πολύ εκφραστικό κρασί με μεγάλη γκάμα αρωμάτων, όπως μαρμελάδα βερύκοκο, 

ροδάκινο, μάνγκο και καπνός. Πλούσιο με ωραίους απόηχους μελιού και βουτύρου, έντονη 
φρουτώδη γεύση και λεμονάτη οξύτητα που το δροσίζει στο τελείωμα του. 
Anax ‘‘Domaine Antonopoulos’’ 
Chardonnay variety. A very expressive wine with a wide range of fragrances, such as apricot jam, 

peach, mango and tobacco. Features a rich body with pleasant overtones of honey and butter. 
Intense fruity flavours and refreshing lemon acidity at the finish. 
 
Καριπίδης Fume ‘’ΛΑΡΙΣΑ’’………………………………………………………………………….35,00 
Sauvignon Blanc, Λαμπερό κίτρινο χρώμα με πράσινες ανταύγειες. Αρωματικά πολύπλοκο. Τα 
ποικιλιακά αρώματα ώριμων φρούτων (πεπόνι, ροδάκινο, κυδώνι) συνυπάρχουν αρμονικά με τους 
γλυκείς (βανίλια) και πικάντικους χαρακτήρες (βασιλικός) που προσδίδει η ωρίμανση σε βαρέλι. 
Πλούσιο και λιπαρό στο στόμα, με δροσερή οξύτητα και επίγευση που διαρκεί, ικανό για παλαίωση. 
Karipidis Fume ‘’LARISSA’’ 
Sauvignon Blanc, Bright yellow color with green hues. Aromatic complex. The varietal aromas of 
ripe fruit (melon, peach, quince) coexist harmoniously with sweet (vanilla) and spicy characters 
(basil) which gives the maturation in barrel. Rich and oily in the mouth, with refreshing acidity and a 
long aftertaste, capable of aging. 
 
Τ-Οίνος ‘‘Τηνιακοί Αμπελώνες’’.............................................................................................. 79.00 
Ασύρτικο. Περιορισμένης παραγωγής. Φρέσκος , ήπιος χαρακτήρας με έντονες νύξεις 
μεταλλικότητας, ξύσμα λεμονιού και πινελιές από τσαί. Στόμα με φρουτώδη χαρακτήρα, 
αναζωογονητική οξυτ́ητα και ισορροπία. 
T-Oinos ‘‘Tinos Vineyards’’ 
Asyrtiko variety. 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 refreshing 
acidity and balance. 
 
 

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ / ROSE WINES 

 
 
Queen Μιχαηλίδη ‘’ΔΡΑΜΑ’’ …………………………………...…………………………………..23,00 

Gewurztraminer- Syrah,  ημίξηρο. Είναι ένα κρασί ροζέ ημίξηρο με λαμπερό κρυστάλλινο σομόν 
χρώμα.Ντελικάτα αρώματα υψηλής έντασης με μπουκέτο τροπικών φρούτων να εναλλάσσεται με 



νότες λουλουδιών και εσπεριδοειδών. Στόμα παιχνιδιάρικο, πλούσιο, φρουτώδης με μακρά 
επίγευση. Ιδανικό για να συνοδεύσει εξωτικά πιάτα και ζουμερά φρούτα. Ένα συναρπαστικό 
ποιητικό κρασί. 
Queen Michaelides ‘’DRAMA’’ 
Gewurztraminer- Syrah, semiarid. It is a rosé wine semi shiny crystal salmon color. 
Delicate high intensity aromas with tropical fruit bouquet alternate with floral and citrus notes. 
Mouth playful, rich, fruity with a long aftertaste. Ideal to accompany exotic dishes and juicy fruits. A 
fascinating poetic wine. 
 
Κτήμα Δύο Φίλοι ‘’ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ‘’…………………………………………………………...………....24,00 
Ξινόμαυρο – Μοσχόμαυρο, Χρυσαφένιο, ιδιαίτερα αρωματικό κρασί με πλήρη έκφραση του 
τυπικού χαρακτήρα Gewürztraminer, μοσχάτα αρώματα με πινελιές ξηρών και γλυκών φρούτων. 
Πυκνό λιπαρό με πολύ καλή ισορροπία σακχάρων-αλκοόλης στο στόμα με διακριτική οξύτητα και 
δυνατότητα μακράς παλαίωσης. 
Domaine Two Friends ‘’ SIATISTA ‘’ 
Sour black – fresh & aromatic, Golden, highly aromatic wine full expression of the typical character 
Gewürztraminer, Muscat aromas with dried and fresh fruit touches. Concentrate greasy with very 
good sugar-alcohol balance in the mouth with fine acidity and long aging potential. 
 
 
 Θεόπετρα ‘‘ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ’’ .................................................................................................... 27.00 
Λημνιώνας, Syrah. Πλούσια και έντονη γεύση φρέσκων κόκκινων φρούτων. Έντονη η φραόυλα, το 

βατόμουρο, η καραμέλα και η βανίλια. Ισορροπημένη οξύτητα και δροσερή βοτανικη ́επίγευση 
μέντας στο τέλος. 
 Theopetra ‘‘KALABAKA’’ 
Limnionas and Syrah varieties offer a rich and intense flavor of fruits, caramel and vanilla. 

Features a bal- anced acidity and a refreshing mint aftertaste at the finish. 
 
Whispering Angel…………………………………………………………………………………….47,00 
Grenache, Rolle, Cinsault,Syrah,Tibourenκαι Mourvedre σταφύλι. Εντυπωσιακά απαλό ροζ χρώμα, 
τα αρώματα είναι φρέσκα και φρουτώδη. Στο στόμα, είναι ξηρό μέσα από το φινίρισμα. Το όνομα 
ταιριάζει πραγματικά την ευαίσθητη φύση αυτού του κρασιού. 
Whispering Angel 
Grenache, Rolle, Cinsault, Syrah, Tibouren And Mourvedre grape. Impressive pale pink color, the 
aromas are fresh and fruity. In the mouth, dry through finishing. The name really fits the sensitive 
nature of this wine. 
 
 
 

ΕΡΥΘΡΑ ΚΡΑΣΙΑ / RED WINES 

Μαλακά & Ευκολόπιοτα 

Mild & Easily drinkable 

 



 
Μαλεάτης‘‘ΟινοποιητικήΜονεμβασιάς’’................................................................................19.50 
Μαυράκι και Αγιωργίτικο. Πορφυρό χρώμα με αρώματα από φρουτ́α του δασ́ους και βελούδινο 

πλούσιο σώμα με εξαιρετική επίγευση.  

Maleatis ‘‘Monemvasia Winery’’ 

 Mavraki and Agiorgitiko varieties. Royal purple color with forest fruits aromas, velvety body with 

excellent aftertaste. 
 
Άκρα Μωρέα ‘’Οινοποιητική Μονεμβασίας’’……………………………………………………..19,50 
Αγιωργίτικο. Ζεστό ζωηρό χρώμα, άρωμα με νότες κόκκινων φρούτων του δάσους 
Akra Morea ‘’Monemvasia Winery’’ 
Agiorgitiko. The wine is rich in body, with gold acidity and great aromas of forest fruits. 

 
Αγιωργίτικο Τσέλεπου……………………..…………………………………………………………19.50 
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. 
Agiorgitiko Tselepou 
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. 
 
Μουσών ‘’ΒΟΙΩΤΙΑ’’ …………………………………………………………………...……….…….19,50 
Cabernet Saunignon, Syrah, Merlot. Ένα φρέσκο ερυθρό κρασί με μοβ ανταύγειες και μύτη από 
φρέσκα κόκκινα φρούτα και μπαχαρικά, βανίλια, μελάνι και άνθη μανόλιας. Στόμα μαλακό και 
βελούδινο, με ισορροπημένη οξύτητα και πιπεράτη επίγευση. Ταιριάζει με κρεατικά μαγειρεμένα με 
ελαφριές κόκκινες σάλτσες, με μπιφτέκια φούρνου, αλλά και με κόκκινα ψάρια (όπως τόνος και 
σκουμπρί). 
Mouson ‘’VIOTIA'’ 
Cabernet Saunignon, Syrah, Merlot. A fresh red wine with purple hues and nose of fresh red fruits 
and spices, vanilla, ink and magnolia blossoms. Mouth soft and velvety, with a balanced acidity and 
peppery aftertaste. Fits meats cooked with light red sauces, baked patties, and red fish (such as 
tuna and mackerel). 
 
Εύχαρις Ιλαρός ‘’ΜΕΓΑΡΑ’’......................................................................................................20,50 
Αγιωργίτικο, Merlot. Τα σταφύλια συλλέγονται χειρωνακτικά και μεταφέρονται στο οινοποιείο μέσα 

σε μικρά πλαστικά τελάρα. Ακολουθεί προσεκτική διαλογή των σταφυλιών, εκκραγισμός και 

πλήρωση των οινοποιητών. Η αλκοολική ζύμωση και η εκχύλιση πραγματοποιούνται στους 26 – 28 

C με διάρκεια περίπου 12 ημερών. Ακολουθεί διαύγαση, σταθεροποίηση και εμφιάλωση στο Κτήμα. 

Evharis Ilaros ‘’MEGARA’’ 
Agiorgitiko, Merlot. The grapes are manually harvested and transported to the winery in small 
plastic crates. Here careful selection of grapes. Alcoholic fermentation and extraction is carried out 



at 26 - 28 C with a duration of approximately 12 days. Below clarification, stabilization and bottling 
of the estate 
 
Βοροινός Silva ‘’ΗΡΑΚΛΕΙΟ’’...................................................................................................21,50 
Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Syrah, Μαύρο, συμπαγές χρώμα, και μύτη με αρρενωπούς χαρακτήρες. Κρέας, 
μελάνι, μπαχαρικά, καφές και καπνός, αλλά και νότες από μαρμελάδες κόκκινων φρούτων. Στόμα 
νόστιμο, με όγκο, αγέρωχες τανίνες και ισορροπημένη οξύτητα. Μεγάλης διάρκειας επίγευση. 
Vorinos Silva 'Heraklion' 
Kotsifali, Liatiko, Syrah, Black, Black solid color, and masculine aromas of meat, ink, spices, coffee, 
tobacco, and notes of red fruit jam. Tasteful mouthsense, with volume, lofty tannins and balanced 
acidity. Long aftertaste. 
 
Νemea Reserve  ‘‘Σεμέλη Οινοποιητική’’ ................................................................................24,00 
Αγιωργίτικο. Διαυγές και βαθύ πορφυρό χρώμα με έντονα αρώματα από μπαχάρι, φρούτα και 
βαρελιού. Γεμάτο σώμα με υψηλές αλλά ώριμες ταννίνες, τονισμένη οξύτητα και έντονο  
Nemea Reserve  ‘‘Semeli Vineyards’’ 
Agiorgitiko variety. Deep purple and clear color with intense aromas of spices, fruits and wooden 
barrels. Features a full body with high, yet mature tannins, pronounced acidity and intense extract.  
 
Valpolicella Superiore ‘’VENETO’’............................................................................................29,50 
Corvina, Rondinella, Molinara 
 
Δίλοφος  ‘‘Κτήμα Τσέλεπου’’ ………………………………………….…..………………………..28,00 
Cabernet Sauvignon, Merlot. Συνδυασμός των δύο ποικιλιών με εξαιρετική μεταξύ τους σαφήνεια. 
Φρουτώδης, μαλακός και προσβάσιμος χαρακτήρας με χαρακτηριστική επίγευση τριανταφυλλιάς.  
Dilofos ‘‘Tselepos’’ 
Cabernet Sauvignon and Merlot varieties. Exceptional clarity from the combination of the two 
varieties with a fruity and accessible character leading to a rose aftertaste. 
 

Μονεμβάσιος ‘‘Οινοποιητική Μονεμβασιάς’’ .........................................................................36,00 
Παλαιωμένο Αγιωργίτικο και Μαυρούδι. Βαθυκόκκινο χρώμα με αρώματα από βύσσινο, κεράσι και 
μόκα. Πλούσιο σώμα και μακρά επίγευση.  
Monemvasios ‘‘Monemvasia Winery’’ 
Aged Agiorgitiko and Mavroudi varieties. Deep red color with the fragrances of cherry, sour cherry 
and mocha. Features a full body and a long aftertaste.  
 
300 ‘‘Οινοποιητική Μονεμβασιάς’’ …………………………………...…………………………….39,00 
Μαυρούδι και Αγιωργίτικο. Πορφυρό βαθύ χρώμα με πολύπλοκα αρώματα κόκκινων φρούτων και 
εξωτικών μπαχαρικών. Βελούδινο και απαλό, πλούσιο σώμα με ιδιαίτερα μακρά επίγευση.  
300 ‘‘Monemvasia Winery’’ 
Agiorgitiko and Mavroudi varieties. Deep purple color with complex aromas of red fruits and exotic 
spices. Velvet, rich and soft body with an exquisite, long aftertaste. 
 
Δύο φίλοι ‘’ Pinot Noir’’……………………………………………………………………..…………27,00 



Pinot Noir, Σκουροκόκκινο χρώμα με καθαρές ιώδεις ανταύγειες, ήσυχο αρωματικά, με 
αποξηραμένα μαύρα φρούτα, μαρμελάδα, ξηρούς καρπούς και μπαχαρικά. Μέτριας οξύτητητας και 
όγκου στόμα, με απαλές, αρχικά τανίνες που στη συνέχεια ξεπροβάλλουν δυναμικά. Επίγευση 
καλής διάρκειας. 
Two Friends ‘’ Pinot Noir’’ 
Pinot Noir, Dark red color with clear, violet hues, a quiet aromatic character with hints of dried black 
fruit, marmelade, nuts and spices. Moderate acidity and volume in the mouth, with soft tannins at 
the beginning which, subsequently, emerge in a very dynamic way. Satisfactory length aftertaste . 
 
Chateau Soleil Cuvee Prestige…………………………………………………………………...… 75,00 
Κρασί με έντονο κόκκινο χρώμα, μεγάλη δυναμικότητα στο στόμα και φινέτσα. Γεύση από ώριμα 
κόκκινα φρούτα, μαζί με αρώματα καπνού αναπτύσσεται σε συνδυασμό με τις απαλές του ταννίνες 
και αφήνουν μια γλυκιά επίγευση. 
Chateau Soleil Cuvee Prestige 
With its intense red color, this Vin du Soleil blends power and finesse. The well-ripened notes of red 
fruits blend with toasty, fine tobacco touches, provided by well-blended woody tones. Its impressive 
taste is developed through soft, silky tannins with a well-rounded balance of plumpness and 
sweetness. 
 

Magnum Φιάλες / Bottles 
 
Παπαργυρίου  Don Jiovanni Nabbiolo 1,5 lt……………………………………………………..60,00 
Papargyriou  Don Jiovanni Nabbiolo 1,5 lt  
 
 

Πλούσια & Ταννικά 
Rich with strong Tannins 

 

Αβαντίς ‘’ΕΥΒΟΙΑ’’.....................................................................................................................28,50 
Syrah, Βαθύ ρουμπινί χρώμα και πολύπλοκο μπουκέτο.  
Αρώματα μπαχαρικών, πιπεριού, κανέλας, καπνού, πλαισιώνονται από άφθονο μαύρο φρούτο 
(δαμάσκηνο, βατόμουρο), μαρμελάδα ψημένου φρούτου με νύξεις βανίλιας.  
Στο στόμα είναι πλούσιο, μπαχαρένιο, πληθωρικό με ώριμες αισθητές ταννίνες και στρογγυλή 
μακριά επίγευση. 
Avantis 'EVIA' 
Syrah, Deep ruby color and complex bouquet.spices, pepper, cinnamon, tobacco, surrounded by 
plenty of black fruit (plum, blackberry), jam baked fruit with hints of vanilla.In the mouth it is rich, 
spicy, overflowing with ripe tannins and round felt long aftertaste. 
 
Ερυθρό ‘’Γεροβασιλείου’’...........................................................................................................36,50 
Παράγεται από τις ποικιλίες Syrah, Μerlot και Λημνιό με την κλασική ερυθρή οινοποίηση. Παλαιώνει 
για ένα περίπου χρόνο σε δρύινα γαλλικά βαρέλια. Έχει λαμπερό βαθυπόρφυρο χρώμα και σύνθετο 
μπουκέτο μπαχαρικών και ώριμων μαύρων φρούτων, όπως δαμάσκηνο, κεράσι.Στο στόμα οι 
ευγενικές τανίνες υποστηρίζονται από άφθονο φρούτο, δημιουργώντας μια εντύπωση δύναμης και 
ισορροπίας. Εμφανίζει μακρά επίγευση με επανάληψη των μπαχαρικών. 
Erithro ‘’Gerovasiliou Estate’’ 



The blend consists of the varieties of Syrah, Merlot and Limnio, which are fermented according to 
the classic red fermentation method and then aged in French oak barrels. 
The wine is quite dark ruby and concentrated, elegant, with a pronounced bouquet of black 
fruits (flavors of ripe plum, cherry) and spices. On the palate the wine offers gentle tannins enhanced 
with great fruit intensity, yet round and harmonious. The finish is spicy, long and persistent. 
 
Παπαργυρίου Roi de Montagne Cuvve Cabernet Sauvignon.................................................45,00 
Έχοντας ως βάση το Cabernet Sauvignon δημιουργήσαμε ένα blend που διαθέτει τη δύναμη και τα 
αρώματα του, πλαισιωμένα όμως από κάτι πιο εξωτικό και πολύπλοκο. Παλαίωση σε βαρέλι επί 24 
μήνες, αφιλτράριστο, με πολλά χρόνια εξέλιξης μπροστά του.  
Papargyriou  Roi de Montagne Cuvee Cabernet Sauvignon 
Based Cabernet Sauvignon to create a blend that has the power and aromas, but surrounded by 
something more exotic and complex. Aged in barrels for 24 months, unfiltered, with many years 
ahead of development.  
 
Chateau Julia Merlot……………………………………………………………………………………39,00 
Από τα κορυφαία Ελληνικά Merlot. Έχει προφίλ κρασιού παλαίωσης και κερδίζει ακόμα και τον πιο 
απαιτητικό λάτρη του καλού ερυθρού κρασιού. Πλούσια αρώματα, δυνατή τανική δομή και μεγάλη 
διάρκεια στο στόμα είναι λίγα από τα χαρακτηριστικά του. Το… τσιμπημένο αλκοόλ μη σας φοβίζει - 
θα το βοηθήσει να εξελιχθεί όμορφα όσο παλαιώνει στην κάβα σας… 
Chateau Julia Merlot 
From the top Greek Merlot. Is aging wine profile and even wins the most demanding lover of red 
wine. Rich flavors, possible tannic structure and long in the mouth are some of its characteristics. 
The ... pinched alcohol not frighten you - will help it become as beautifully aged in your cellar ... 

 
Barolo Massolino ………………………………………………………………………………...….230,00 
Αρωματικό μπουκέτο λουλουδιών και υπέροχη αλκοολική συγκέντρωση, απαραίτητα χαρακτηριστικά 
των κρασιών Barolo, εγγυώνται μία μακρά και ποιοτική παλαίωση. 
Barolo Massolino ‘‘Vigna Rionda’’ 
Bright garnet red color with intensely floral bouquet, perfectly summarizes the essential 
characteristics of Barolo wines, such as grand structure, excellent alcohol concentration and tannins 
capable of guaranteeing very long aging. 
 
Barollo La Spinetta ...................................................................................................................390,00 
Αρώματα απο κεράσι, πίσσα και χώμα. Όποια και εάν είναι η χρονιά παραγωγής του δίνει την 
αίσθηση  του φρέσκου κρασιού με  ευχάριστα επίπεδα οξύτητας. 
Barollo La Spinetta ‘‘Campe’’ 
Nose of cherries, tar and soil. No matter the tears, tastes fresh with relatively high levels of acidity. 
Tannic and astringent with an astonishing finish. 
 
Τ-οίνος ‘’ΤΗΝΟΣ’’.........................................................................................................................95,00 
Μαυροτράγανο, Βαθύ κερασί χρώμα και μύτη που απαρτίζεται από αρώματα μαρμελάδας 

βύσσινο, ξερών φρούτων και σταφίδας, με νύξεις πιπεριού. Στόμα ελαφρύ και μεσαίου 

όγκου, με φρουτώδη χαρακτήρα και πικάντικη επίγευση. 
T- oinos ‘’TINOS’’ 



Mavrotragano. Deep cerise colour and aromas composed of sour cherry jam, dried fruit 

and raisins, with hints of pepper. Light and medium volume mouth, fruity character and 

a spicy aftertaste. 
 
One ‘‘Κτημα Αλφα’’ ...................................................................................................................110,00 
Ποικιλία Merlot. Πολυποικιλιακό κρασί από την Φλώρινα απο 17 συνολικά ποικιλίες με πλούσια και  
έντονα χαρακτηριστικά κόκκινων φρούτων του δάσους. Σύνθετο μπουκέτο με τυπικά αλλά και 
πολύπλοκα αρώματα, πλούσιες , εξαιρετικά δομημένες και ώριμες ταννίνες που του προσδίδουν 
γευστική ισορροπία και ιδιαίτερα μακρά επίγευση. 
One ‘’Alfa Winery ‘’ 
A multi-variety wine, totally seventeen of them with rich, striking features of red fruits. Has a 
compound bouquet with typical but complex fragrances. Rich and mature tannins give a tasteful 
balance with a very long aftertaste. 
 
Nittardi Chianti Classico Riserva……………………………………………………………………120,00 
Παράγεται μόνο τις καλύτερες χρονιές στην φημισμένη περιοχή της ‘Vigna Alta’.Βαθύ ρουμπινί 
χρώμα και επίγευση απο κόκκινα ώριμα φρούτα, μαζί με νότες βανίλιας και σοκολάτας. 
Nittardi Chianti Classico Riserva 
Is released only in the best years. This special selection is grown on the southern slope of the 
famous hillside ‘Vigna Alta’. Combines the best aspects of the Nittardi terroir. Has 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. 
 
 
 
 

Παίζοντας με τις φυσσαλίδες 
Playing with bubbles 

 
Γλυκά Αφρώδη / Sweet sparkling 

 
 

-Moschato D’Asti 200ml……………………………………………………………………………………………………………….……………7,50 

-Moschato D’Asti Forno 750ml………………………………………………………………………………………………………………..23,00 

-Bracheetto d’ Acqui 750ml …………………………………..…………………………………………………………………………..…..35,00 

 

Ξηρά Αφρώδη / Dry sparkling 

Prosecco Castella…………………………………………………...…………………………………..24,00 

 



Γλυκές Απολαύσεις / Sweet pleasures 

Όψιμος Τρύγος Παπαργυρίου 500ml.......................................................................................26,50 
Μοσχούδι – Ασύρτικο. Ένα νόστιμο και καλοφτιαγμένο κρασί από υπερώριμα σταφύλια. Μύτη 
εξαιρετικά λεπτή και φινετσάτη, με νότες χαμομηλιού και γιασεμιού, μηλόπιτας, μαρμελάδας 
βερίκοκο και μελιού, με μοσχάτες νύξεις. Ντελικάτη κι ελεγχόμενη γλύκα στο πλούσιο στόμα του, 
που παρόλη την στρογγυλάδα του, η γενναία του οξύτητα εξασφαλίζει μια έξοχη ισορροπία. 
Επίγευση μεγάλης διάρκειας, γεμάτη με τα αρώματα της μύτης. 
Opsimos Trigos Papargiriou 500ml 
Moschoudi – Asirtiko A delicious and well made wine from overripe grapes. Extremely delicate and 
elegant aromas, with hints of chamomile, jasmine, apple pie, apricot jam and honey, with hints of 
muscat. Delicate and controlled sweetness in a robust mouthsense, that despite its roundness, the 
brave acidity provides an excellent balance. Long aftertaste, filled with the aromas of the nose. 
 

Mαλβαζία ‘‘Κτήμα Τσιμπίδη’’.......................................................................................................... 75.00 
Ασύρτικο, Μονεμβασία, Κυδωνιτ́σα και Ασπρούδι.Πορτοκαλί και χρυσαφί ανταύγειες με μελί 

αποχρώσεις. Έντονο και σύνθετο άρωμα με νότες εξωτικών μπαχαρικών. Γλυκια ́γευσ́η μελιου,́ 
σταφίδας και αποξηραμένων φρούτων, με ιδιαίτερα απολαυστικη ́επίγευση μακράς διάρκειας. 
Malvasia ‘‘Monemvasia Winery’’ 
Monemvasia, Asyrtiko, Kydonitsa and Asproudi varieties. Orange and yellow highlights with honey 

shades. Has an intense and complex aroma of exotic spices and the sweet taste of honey, raisins and 
sundried fruits with a special delectable and long aftertaste. 
 

Vinsanto Σαντορίνης ‘‘Μπουτάρης’’................................................................................................37.00 
Από τις ποικιλίες Ασύρτικο και Αηδάνι. Πορτοκαλοκιτ́ρινο χρώμα από το λιάσιμο των σταφυλιών και την 

πολύχρονη παραμονή στο βαρέλι. ∆ιαθετ́ει έντονο και πολύπλοκο αρ́ωμα, με θύμηση από fruits glacés, 
σταφίδες και μπαχαρικά με πλούσια γευσ́η και εξαιρετική ισορροπία. 
Vinsanto Santorini ‘‘Boutari’’ 
Asyrtiko and Aidani varieties. Yellowish-orange color from the sundried grapes and the long-time 

fermenta- tion in barrels. Features a complex and intense aroma which will remind you raisins, spices 
and fruits glacés. 

 

 
Wine Coctails 

 
Moscato Rosa – Veneto ποτήρι / glass.......................................................................................7,00 
 

 
Ατομικά 187ml/Piccolo Bottles 

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ / WHITE WINES 

Κτήμα Δύο Φίλοι Sauvignon Blanc Ατομικό 187ml ................................................................5,00 
 Domaine Two Friends Sauvignon Blanc Piccolo Bottle 
 
Άκρα Μωρέα ‘’Οινοποιητική Μονεμβασίας’’ Ποτήρι………………………..………..…………..5,00 
Μοσχοφίλερο και Ροδίτης 
Akra Morea ‘’Monemvasia Winery’’ Glass 



Roditis and moschofilero varieties 
 

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ / ROSE WINES 

Κτήμα Δύο Φίλοι Ξινόμαυρο - Μοσχόμαυρο Ατομικό 187ml ……………………..…………....5,00 
Domaine Two Friends Sour black – fresh & aromatic, Piccolo Bottle 
 
Ανθοσμίας ‘’Οινοποιητική Μονεμβασίας’’ Ατομικό 187ml .....................................................5,00 
Αγιωργίτικο, Κυδωνίτσα και Ροδίτης 
Anthosmias‘’Monemvasia Winery’’ Piccolo Bottle 
Agiorgitiko, kydonitsa and Roditis varieties 

ΕΡΥΘΡΑ ΚΡΑΣΙΑ / RED WINES 

Άκρα Μωρέα ‘’Οινοποιητική Μονεμβασίας’’ Ποτήρι ……………………………….……..……..5,00 
Αγιωργίτικο 
Akra Morea ‘’Monemvasia Winery’’ Glass 
Agiorgitiko 
 
Κτήμα Δύο Φίλοι ‘’ Ξινόμαυρο – Merlot’’ Ατομικά 187ml ………………………………………..5,00 
Domaine Two Friends ‘’Sour black – Merlot’’ Piccolo Bottles  
 

                        Σαμπάνιες/Champagnes 

-Moet &Chandon Brut 200ml ……………………………………………………………………………………………………………30,00 

-Moet &Chandon Brut 750ml…………………………………………………………………………………………………………..105,00 

-Moet &Chandon Rose Imperial 750ml…………………….……………………………………………………………………..130,00 

-Dom Perignon Brut  750ml …………………………………………………………………………………………………………… 340,00 

-Veuve Clicquot  Rosé ………………………………………………………………………………………….………………………… 165,00 

 
 

Μπύρες/Beers 

Heineken………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 4,00 

Fischer ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 4,00 

Krusovice Pilsner ………………………………………………………………………………………….…………………………………… 4,00                         

Alfa ……………………………………………………………………………………………………..………………….………………………… 4,00 



 

Αλκοολούχα-Αναψυκτικά / Spirits -Refreshments 

Λικέρ & Απεριτίφ /Liquers & Aperitifs…………………………………………………………………..……………………7,00 

Μαστίχα /Mastiha…………………………………………………………………………………………..……………….….………… 7,00 

Ούζο /Ouzo …………………………………………………………………………………………..………………………….…………… 3,50 

Τσίπουρο /Tsipouro …………………………………………………………………………………………..………………………. 4,00  

Cognacs & Brandies /V.S.O.P. ………………………………………………………………………………………….7,00-13,00 

Ποτά/Spirits…………………………………………………………………………………………..…………………………………………7,00 

Spirits Premium…………………………………………………………………………………………..………………………………….9,00 

Spirits Deluxe…………………………………………………………………………………………..……………………………………13,00 

Αναψυκτικά /Refreshments……………………………………………………………………………….…………..…………….2,50 

Νερό Μεταλλικό 1lt /Bottled Mineral Water 1lt…………………………………………………………………………..2,50 

San Pellegrino 750ml…………………………………………………………………………………………..…………………………4,50 

Evian 1lt…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….6,00 

Perrier 330ml……………………………………………………………………………………………………………..……………………4,00 
 

 
 

Καφέδες/Coffees 

Ελληνικός /Greek Coffee…………………………………………………………………………………………..………………….2,50 

Διπλός Ελληνικός /Greek Coffee Double……………………………………………………………………………………3,50 

Στιγμιαίος ζεστός ή κρύος / Instant Coffee with Ice Cream……………………………………………………..3,00                         

Στιγμιαίος με παγωτό /Instant Coffee  with Ice Cream…………………………………………………………….5,50 

Φίλτρου /Filter Coffee…………………………………………………………………………………………..……………………….3,00 

Espresso…………………………………………………………………………………………..……………………………………………..3,00 

Espresso doppio /Cappuccino doppio ………………………………………………………………………………………4,00 

Freddo  Espresso /Freddo Cappuccino …………………………………………………………………………………….4,00 

Cappuccino /Latte…………………………………………………………………………………………..……………………………..4,00 

Τσάι ζεστό ή κρύο, Αφεψήματα /Tea Selection hot or frozen &Infusions……………………………..3,50 

Σοκολάτα ζεστή ή κρύα /Chocolate hot or cold ………………………...……………………………………4,00 

Σοκολάτα ζεστή ή κρύα Βιεννουά /Chocolate hot or cold Viennois………………………………………4,50 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατηγορία Υπερπολυτελείας  
 Deluxe category 

 
Το νερό που σερβίρεται είναι εμφιαλωμένο και χρεώνεται 

The water is bottled and served charged 

 
Οι τιμές υπόκεινται σε αγορανομικό έλεγχο 

 The establishment is under police market control 
 

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην 
έξοδο για την διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας 

 
 The establishment is obliged to have printed forms available in a special location 

near the exit for the registration of complaints 
 

Στις τιμές καταλόγου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι και τα τέλη Φ.Π.Α. 
 Prices include all taxes and duties V.A.T.  

 
Αγορανομικός Υπεύθυνος: Μπραβάκη Νεκταρία 

 Market regulations liable: Bravaki Nektaria 



 
Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται με αγνό παρθένο ελαιόλαδο, παραγωγής μας 

 Our dishes are carefully prepared with extra virgin olive oil grown on our own farms 
 

Η φέτα είναι ελληνική. Οι γαρίδες και οι καραβίδες είναι κατεψυγμένες 
 Feta cheese used in our dishes is a Greek product. Shrimps and langoustine used 

in our dishes are frozen 
 

Σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε κάποιο συστατικό, παρακαλω ́ενημερώστε 
τον σερβιτόρο σας 

 In case you are allergic or have any health problems, please inform your waiter 
 

 

 


