ΚΟΚΚΙΝΑ

Λέξης-Μ
Οινοποιειο ζαχαριας
Νεμέα
750ml

Ποικιλία: Ξηρή Μαυροδάφνη

Annys Animus
Κτήμα Τσώλη
Τριφυλία
750ml

Ποικιλία: Merlot

Μονοπάτι
Αιβαλής
Νεμέα
750ml

Ποικιλία : Αγιωργίτικο παλαιωμένο

Όβηλος
Κτήμα βίβλια χώρα
Παγγαίο
750ml

Ποικιλία : Cabernet sauvignon

30.00€

Αρώματα από ώριμα κόκκινα φρούτα, βανίλια, βότανα
και καφές. Ταιριάζει με πληθωρικά πιάτα με κόκκινα
ψητά κρέατα και κίτρινα τυριά
36.00€

Πλούσιο, γεμάτο και στιβαρό, με πολύμηνη παραμονή
σε δρύινα βαρέλια. Ιδανικό με αρνί και κατσικάκι στο
φούρνο, κόκκινες σάλτσες και κόκκινα κρέατα στη
κατσαρόλα
40.00€

Πυκνό και πληθωρικό, με αριστοκρατική φινέτσα και
πολύ μακριά επίγευση. Ταιριάζει με όλα τα κρέατα,
κόκκινα και λευκά , με πικάντικες σάλτσες και κίτρινα
τυριά
Σύνθετο και καθαρό άρωμα ώριμων κόκκινων
φρούτων, καραμέλας, κέδρου, με νότες μπαχαρικών
και ξηρών καρπών. Πληθωρική και έντονη γεύση με
πλούσιο σώμα.

48.00€

ΛΕΥΚΑ
Μεράνυχτα
Κτήμα Γκόφα
Λακωνία
750 ml

Ποικιλία: Κυδωνίτσα

Μαλαγουζιά
Κτήμα
Γεροβασιλείου
Επανομή Χαλκιδικής
750ml

Ποικιλία : Μαλαγουζιά

20.00€

Αρχαία ελληνική ποικιλία με μεταξένια υφή στον
ουρανίσκο, τραγανή οξύτητα και δομή που μπορεί να
σταθεί αντάξια δίπλα σε ψάρια, καλοκαιρινές σαλάτες,
λευκά κρέατα και ελαφριές σάλτσες
Οινοποιείται σε δρύινα Γαλλικά βαρέλια, έχει λαμπερό
αχυρένιο χρώμα και πλούσια αρώματα λεμονιού που
δίνουν ένα ισορροπημένο τελείωμα . Συνδυάζεται
άψογα με Μεσογειακή κουζίνα

29.00€

Το δάκρυ του
πεύκου
Κεχρής
Κιλκίς
750ml

Ποικιλία: Ρετσίνα (από ασύρτικο)

Μαγικό βουνό
Κτήμα Λαζαρίδης
Δράμα
750ml

Ποικιλία : Sauvignon blanc (fumé)

Σαντορίνη
Ασύρτικο
Santo wines
Σαντορίνη
750ml

Ποικιλία : Ασύρτικο (grand reservé)

33.00€

Αρώματα από Μαστίχα, πεύκο , δενδρολίβανο , καπνό
και φουντούκι. Μαγεύει και τον πιο απαιτητικό
ουρανίσκο και συνδυάζεται άψογα με τηγανητό
μπακαλιάρο
39.00€

Λιπαρό με έντονη οξύτητα , μεστό και πληθωρικό
ταιριάζει με λευκά κρέατα, λιπαρά ψάρια, μεσογειακή
κουζίνα
46.00€

Συνoδεύει σαλάτες , σπαράγγια, λαχανικά , πίτες
,μαλακά τυριά και θαλασσινά. Αναδύει νότες από
ώριμα εσπεριδοειδή ,ροδάκινο με μέλι με τη
δροσιστική οξύτητα του Aσύρτικου.

ROZE

Domaine costa Lazaridi Ποικιλία Merlot

Κτήμα Λαζαρίδη
Δράμα
750ml

Με χαρακτήρα από κόκκινα φρούτα και ένα
σχεδόν ανεπαίσθητο άγγιγμα μπαχαρικών
ταιριάζει με γεμιστά, αλλαντικά, ψάρια και με
ελαφριές κόκκινες σάλτσες

32.00€

NΕΡΟ

ΑΝΘPΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΝΕΡΟ

Ζαγόρι 1 λίτρο

3.00€

Ζαγόρι 750ml

4.00€

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ Ζαγόρι 250m

2.00€

