
Ζωηφόρος | Μεσήμβρια οινοποιητική                         €19
Ασύρτικο-Sauvignon Blanc
Έχει ζωηρό λεμονοπράσινο χρώμα με κίτρινες ανταύγιες και έντονο μπουκέτο από αρώματα ώριμων
φρούτων. Στόμα ντελικάτο με δροσιστική οξύτητα και ισορροπημένο τελείωμα. 

Φλόγοινος | Μεσήμβρια Οινοποιητική           €19
Μαλαγουζιά
Έχει λαμπερό λεμονοπράσινο χρώμα με κίτρινες ανταύγιες, έντονο μπουκέτο από αρώματα ώριμων
φρούτων και στόμα ντελικάτο με δροσιστική οξύτητα και ισσοροπημένο τελείωμα.

Τέχνη Αλυπίας  | Wine Art Estate                          €18
Ασύρτικο-Sauvignon Blanc
Λαμπερό υποκίτρινο χρώμα με πράσινες ανταύγειες.
Αρώματα εσπεριδοειδών & mango. Αφυπνιστική οξύτητα και διακριτική λιπαρότητα.

Κτήμα Βιβλία Χώρα | Κτήμα Βιβλία Χώρα                                       €25
Ασύρτικο- Sauvignon Blanc
Απαλό πρασινοκίτρινο χρώμα με έντονα φρουτώδη αρώματα που θυμίζουν 
εξωτικά φρούτα, ροδάκινο και εσπεριδοειδή. 

Κτήμα Αργυρού | Κτήμα Αργυρού                                                                          €35
Ασύρτικο 
Σώμα πλούσιο με έντονη και ισορροπημένη οξύτητα  και εξαιρετικής 
Έντασης αρώματα εσπεριδοειδών και ορυκτών.

Μοσχοφίλερο | Σκούρας                                         €16
Μοσχοφίλερο
Ανθώδες τραγανή οξύτητα με μεγάλη αρωματική ένταση

Κανένας | Τσάνταλης                           €17.5
Μοσχάτο Αλεξανδρείας-Chardonnay       
Λαμπερό λεμονί χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες. Τραγανή οξύτητα και μακρά επίγευση.

Θέμα | Κτήμα Παυλίδης                             €22
Ασύρτικο-Sauvignon Blanc
Πρασινοκίτρινο χρώμα και πολυσύνθετο άρωμα από εξωτικά λευκόσαρκα φρούτα.Προσδίδει φρεσκάδα και 
μεγάλης διάρκειας επίγευση.

Μαγικό Βουνό | Nico Lazaridi                          €29
Sauvignon Blanc
Πληθωρικό, μεστό στόμα, ισορροπημένη δομή, εναλλασσόμενο 
σε ένα διακριτικό φόντο φρεσκοκομμένου καφέ και βανίλιας.

Παράγκα | Κυρ-Γιάννη                                         €20
Φρέσκο με νότες λεμονιού και φλοιών εσπεριδοειδών στη μύτη,
εξαιρετική οξύτητα και όμορφο στρόγγυλο τελείωμα. 

Σαμαρόπετρα| Κυρ-Γιάννη                          €24
Ροδίτης- Sauvignon Blanc
Φρουτώδης χαρακτήρας, μέτρια οξύτητα, ευχάριστο στόμα. 

Κτήμα Λειβαδιώτη Λευκός | Κτήμα Λειβαδιώτη                        €17
Ασύρτικο – Μαλαγουζιά – Chardonnay
Χρυσοπράσινο χρώμα και πολύπλοκο φρουτώδες άρωμα.

Κτήμα Γεροβασιλείου  | Κτήμα Γεροβασιλείου                         €25
Ασύρτικο-Μαλαγουζιά
Λαμπερό αχνόξανθο χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες. Εναλλασόμενες εντυπώσεις καθώς δίπλα 
στα εξωτικά φρούτα περνούν νότες πιπεριάς, γιασεμιού, εσπεριδοειδών και βοτάνων

Μαλαγουζιά Γεροβασιλείου   | Κτήμα Γεροβασιλείου                        €26.5
Μαλαγουζιά
Λαμπερό αχυρένο χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες και αρώματα ώριμων φρούτων. 
Πλούσια και γεμάτη επίγευση με αρώματα λεμονιού που δίνουν ένα ισορροπημένο τελείωμα.

Κτήμα Άλφα Μαλαγουζιά | Κτήμα Άλφα                                       €20
Μαλαγουζιά
Μύτη έντονη, τυπική της ποικιλίας, με αρώματα λευκών 
λουλουδιών, εσπεριδοειδών και διακριτικών αρωματικών βοτάνων. 

Κτήμα Άλφα Chardonnay | Κτήμα Άλφα                                       €28.5
Μύτη έντονη και πλούσια, τυπική της ποικιλίας, με αρώματα, εσπεριδοειδών, 
ώριμου βερίκοκου και με γλυκιά χροιά αχλαδιού στο τέλος σε φόντο διακριτικού ξύλου. 

Κτήμα Άλφα Λευκός | Κτήμα Άλφα                                         €27
Sauvignon Blanc
Μύτη έντονη και πλούσια με αρώματα, εσπεριδοειδών φρούτων 
του πάθους και με γλυκιά χροιά πεπονιού στο τέλος.

Κτήμα Άλφα Fumée| Κτήμα Άλφα                                        €28
Sauvignon Blanc
Μύτη έντονη και πλούσια, τυπική της ποικιλίας, με αρώματα, εσπεριδοειδών, 
φρούτων του πάθους και με γλυκιά χροιά πεπονιού στο τέλος σε φόντο διακριτικού ξύλου.

Ζωηφόρος  | Μεσήμβρια Οινοποιητική                         €19
Cabernet Sauvignon-Merlot 
Βαθύ πορφυρό κόκκινο χρώμα, αρώματα κόκκινων φρούτων του δάσους, 
ξηρών καρπών & μπαχαρικών με ώριμες μεταξένιες τανίνες & μακρά πολύπλοκη επίγευση.

Φλόγοινος | Μεσήμβρια Οινοποιητική                         €22
Syrah
Έχει βαθύ ρουμπινί χρώμα, πλούσια αρώματα κόκκινων φρούτων και μπαχαρικών, ώριμες βελούδινες
τανίνες, ισορροπημένη οξύτητα και απαλή επίγευση.

Κτήμα Λειβαδιώτη Ερυθρός | Κτήμα Λειβαδιώτη                        €18
Merlot-Cabernet Sauvignon
Βαθύ ρουμπινί χρώμα, σύνθετο άρωμα ώριμων φρούτων, καραμέλας 
και σοκολάτας παλαιωμένο σε δρύινα βαρέλια.

Παράγκα | Κυρ-Γιάννη                                         €20
Ξινόμαυρο-Merlot-Syrah
Σύνολο με ελαφριά γεύση, όγκο, στρογγυλό χαρακτήρα, αλλά και κυρίαρχη 
οξύτητα που του εξασφαλίζει μεγάλης διάρκειας επίγευση.

Γιαννακοχώρι | Κυρ-Γιάννη                          €26
Merlot-Ξινόμαυρο
Έντονο κόκκινο χρώμα, πολύπλοκο άρωμα κόκκινων φρούτων, όπως σμέουρα, 
κεράσια και βύσσινα, πάνω σε καλά δομημένα αρώματα του Ξινόμαυρου.

Μαύρο Πρόβατο | Nico Lazaridi                          €21
Syrah-Merlot 
Πλούσιο σώμα με καλή δομή και έντονα αρώματα βιολέτας, βανίλιας, 
ζαχαρωμένων φρούτων, σύκου και δαμάσκηνου.

Μαγικό Βουνό | Nico Lazaridi                          €44
Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc
Ευγενές κρασί με πλούσιο χαρακτήρα και γευστική πολυπλοκότητα, 
ώριμα ταννικό, πυκνό και άρτιο. 

Βιβλία Χώρα | Κτήμα Βιβλία Χώρα                                       €32
Cabernet Sauvignon-Merlot
Βαθύ πορφυρό χρώμα, σύνθετο και καθαρό άρωμα ώριμων κόκκινων φρούτων, 
καραμέλας, κέδρου, σοκολάτας με κάποιες νότες μπαχαρικών στο τελείωμα.

Μαυροτράγανο  | Κτήμα Αργυρού                                        €49
Μαυροτράγανο
Έντονο κόκκινο χρώμα. Αρώματα φραγκοστάφυλου, βύσσινου και κερασιού, 
μαλακό στο στόμα με στρογγυλές ταννίνες.

Κανένας | Τσάνταλης                           €22
Μαυρούδι-Syrah
Βαθυκόκκινο χρώμα, πολύπλοκο μπουκέτο που αναδύει αρώματα κόκκινων φρούτων 
και μπαχαρικών με νότες πιπεριού και καπνού, πλούσια βελούδινη γεύση.

Αγιορείτικο Άβατον  | Τσάνταλης                            €32
Ξινόμαυρο-Grenache-Λημνιό
Βαθύ ρουμπινί χρώμα. Στη μύτη αρώματα κόκκινων φρούτων με νότες μπαχαρικών. 
Το στόμα είναι πλούσιο με στιβαρές τανίνες και μακρά επίγευση.

Θέμα | Κτήμα Παυλίδης                           €29
Αγιωργίτικο-Syrah
Θελκτικό πορφυρό χρώμα.Διακρίνεται για το ισορροπημένο πάντρεμα αλκοόλης, 
οξύτητας και τανινών που του προσδίδει αρμονία και όγκο.

Τέχνη Αλυπίας  | Wine Art Estate                          €25
Αγιωργίτικο- Cabernet Sauvignon
Σκούρο πορφυρό χρώμα.
Πλούσιο,μεστό και σαρκώδες με μαλακωμένες τανίνες και καλή δομή.

Κτήμα Άλφα Ερυθρός | Κτήμα Άλφα                                       €42
Syrah-Merlot-Ξινόμαυρο
Λαμπερό, βαθύ ρουμπινί χρώμα με βιολετί ανταύγειες και νότες κόκκινων φρούτων, 
αποξηραμένου δαμάσκηνου και πιπεριού.

Tannat  | Κτήμα Άλφα                                         €29
Tannat 
Λαμπερό, βαθύ πορφυρό χρώμα με βιολετί ανταύγειες. Γεύση γενναιόδωρη, 
εξαιρετική δομή, στρογγυλή, με διακριτικά στοιχεία βανίλιας και ξύλου.

One | Κτήμα Άλφα                                         €95
Τα κορυφαία 17 βαρέλια κάθε σοδειάς 
Πλούσιο, με έντονα χαρακτηριστικά ώριμων κόκκινων φρούτων του δάσους.
Ιδιαίτερα πλούσιες και καλά δομημένες ώριμες τανίνες και γευστική ισορροπία 
σε υψηλά επίπεδα που τελειώνει με ιδιαίτερα μεγάλη επίγευση.

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 750ml ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 750ml


