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ΛΕΥΚΆ, 750ml

Οινοποιείο Ζαχαριουδάκη // Ορθή Πέτρα // Sauvignon Blanc, Βιδιανό - 28€
Νότες μάνγκο , ανανά και grape fruit με γλυκό φρουτώδες χαρακτήρα. 

Οινοποιείο Στραταριδάκη // Μοσχάτο Σπίνας - 24€
Μοσχάτο σπίνας με ιδιαίτερο αρωματικό πλούτο , ισορροπία και επίμονη επίγευση. 

Οινοποιείο Γαβαλά // Έφηβος // Sauvignon, Βηλάνα, Μοσχάτο Σπίνας - 19€
Αρώματα φρέσκου φρούτου και ανθισμένων λουλουδιών με μια γλυκιά επίγευση. 

Οινοποιείο Μηλιαράκη // Βηλάνα Fume - 26€
Αρώματα βερίκοκου , ροδάκινου σε συνδυασμό με ξηρούς καρπούς και βανίλια. 

Οινοποιείο Διγενάκη // Βίος Πρώτος //  Βιδιανό - 22€
Κυριαρχεί το αχλάδι συνοδεία πεπονιού και ροδάκινου. Λεμονανθός και κίτρο ακολουθούν με νύξεις φουντουκιού και 

βουτύρου να συμπληρώνουν το μεστό αρωματικό σύνολο. 
 

Κτήμα Πατεργιαννάκη // Ασύρτικο (ΒΙΟ) - 27€
Εσπεριδοειδή, και λευκά άνθη. Ζωντανό, με τονισμένη οξύτητα και ευχάριστη γεύση. 

Κτήμα Monsieur Nicolas // Moi je me’n fous! // Μαλαγουζιά - 29€
Πλούτος και ένταση αρωμάτων. Πλούσιo στόμα με δροσιστική οξύτητα που προσφέρει διάρκεια στην επίγευση.

Κτήμα Ζαχαρία // Συναστρία // Chardonnay - 16€ 
Δροσιστικό και ευχάριστο, με πεντακάθαρα λεμονάτα αρώματα και όμορφη οξύτητα. 

Κτήμα Βιβλία Χώρα // Λευκός //  Ασύρτικο, Sauvignon Blanc - 32€
Έντονα φρουτώδη αρώματα που θυμίζουν εξωτικά φρούτα, ροδάκινο και εσπεριδοειδή. 

Οινοποιείο Στραταριδάκη // Στράτα // Βηλάνα, Θραψαθήρι - 18€
Λαμπερό λευκοκίτρινο χρώμα και έντονο άρωμα λευκών λουλουδιών και φρούτων όπως ροδάκινο, και βερίκοκο. 

Κτήμα Βοριζανάκη // Μικρός Άγγελος  //  Θραψαθήρι, Βιδιανό - 19€
Αρώματα ώριμων φρούτων,  γεμάτο σε γεύση με νύξεις αρωματικών βοτάνων. 

Κτήμα Γεροβασιλείου  // Λευκός  // Ασύρτικο, Μαλαγουζία - 31€
Η πρώτη επαφή στο στόμα αποπνέει ευγένεια, ενώ η συνολική παρουσία χαρακτηρίζεται από πλούτο, αρμονία, ευχάριστη 

ζωντάνια και λεμονάτο τελείωμα. 

Κτήμα Ζαχαρία  // Όμικρον // Ροδίτης,  Μοσχοφίλερο - 16€
Αρώματα ιδιαίτερα, έντονα και διακριτά. Τριαντάφυλλο , λεμονανθός και πράσινο μήλο κυριαρχούν.

Κτήμα Αβάντης // Lega //  Gewurtzraminer  - 29€
Διαθέτει έντονο και σύνθετο αρωματικό χαρακτήρα που θυμίζει εξωτικά φρούτα, άνθη και μπαχαρικά. 

Κτήμα Ζαχαρία // Συναστρία //  Sauvignon Blanc - 16€
Στόμα με έντονη φρεσκάδα και τραγανή οξύτητα. Χαρακτηρίζεται από έντονα αρώματα εξωτικών φρούτων και 

εσπεριδοειδών στη μύτη και στο στόμα με κυρίαρχα τον ανανά,το lime και το κίτρο.
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ΡΟΖΕ 750ml

Οινοποιείο Ζαχαριουδάκη // Βικτώρια // Cabernet, Κοτσιφάλι - 32€
Το αρωματικό́ μπουκέτο χαρακτηρίζεται από́ γλυκά́ ώριμα κό́κκινα φρούτα ό́πως το κερασί, η φρά́ουλα 

και τα κρά́να. 

Κτήμα Monsieur Nicolas // Από Δυο Χωριά // Μαύρο Μεσενικόλα -28€
Το λαμπερό́ του χρώμα φέρνει στο μυαλό́ πέταλα τριαντά́φυλλου. Οι ευωδίες του, νοσταλγικές και 

μεθυστικές. Ένα κρασί που φέρνει στο νου αγαπημένες μνήμες και τρυφερές στιγμές. 
  

Οινοποιείο Γαβαλά // ΑΝ // Κοτσιφάλι - Cabernet Sauvignon -22€
Αρώματα φρέσκων φρούτων & λουλουδιών. Πλούσια φρουτώδη επίγευση.

Οινοποιείο Ζαχαρίας // Όμικρον // Αγιωργίτικο -16€ 
Ροδό́χρωμο και ντελικά́το στό́μα με έντονα φρουτώδες ά́ρωμα , πλούσια γεύση με χαρακτηριστικά́ 

μαρμελά́δας κερά́σι. 

Κυρ Γιάννη // Ακακίες // Ξινόμαυρο - 24€
Έντονα αρώματα φρά́ουλας και μικρών κό́κκινων φρούτων του δά́σους συνθέτουν τον τυπικό́ γοητευτικό́ 

χαρακτήρα του κρασιού.

Κτήμα Βοριζανάκη // Μικρός Άγγελος // Λιάτικο, Syrah -19€
Ελαφρύ, δροσιστικό́ με έντονη κυριαρχία αρωμά́των, φρούτων και λουλουδιών.



ΕΡΥΘΡΆ 750ml

Οινοποιείο Δουλουφάκη // Άσπρος Λαγός // Cabernet Sauvignon - 29€
Πορφυρό́ χρώμα και πλούσια αρώματα μαύρων φρούτων, μπαχαρικών, με ιδιαιτέρες νό́τες πιπεριού.

Οινοποιείο Ζαχαριουδάκη // Κοτσιφάλι - 31€
Μαλακό́ πιπερά́το στο στό́μα με στρογγυλές τανίνες και πλούσιο ά́ρωμα. 

Οινοποιείο Ζαχαρία // Συναστρία // Cabernet Sauvignon - 16€
Πλούσιο στό́μα με έντονο πορφυρό́ χρώμα και ρουμπινί ανταύγειες. Κυριαρχούν τα αρώματα κό́κκινων 

φρούτων με νό́τες καπνού και μπαχαρικών. 

Οινοποιείο Ζαχαρία // Συναστρία // Merlot - 16€
Γεμά́το κρασί με βαθύ πορφυρό́ χρώμα και ρουμπινί ανταύγειες. Χαρακτηρίζεται από́ αρώματα κό́κκινων 

φρούτων και φρούτων του δά́σους με νό́τες βανίλιας. 

Κτήμα Monsieur Nicolas // Moi je me’n fous! // Λημνιώνας - 31€
Φρέσκος χαρακτήρας με ά́ρωμα φρά́ουλας και λουλουδιών. 

Οινοποιείο Τοπλού // Ληνός // Λιάτικο - 27€
Μέτριο σώμα με διαρκή φρουτώδη επίγευση , σε τέλεια αρμονία με την οξύτητα του. 

Κτήμα Ζαχαρία // Όμικρον Ερυθρό // Αγιωργίτικο - 16€
Ένα ευχά́ριστο και ευκολό́πιοτο κρασί με βελούδινες τανίνες και μεστό́ φρούτο. 

Οινοποιείο Καραβιτάκη // Μικρός πρίγκιπας // Κοτσιφάλι, Μαντηλάρι - 19€
Ξηρό́ς ερυθρό́ς οίνος με βαθύ κό́κκινο χρώμα και έντονα αρώματα. Γεμά́το στο στό́μα με ικανοποιητική 

επίγευση. 

Οινοποιείο Στραταριδάκη //  Στράτα //  Κοτσιφάλι, Syrah - 18€
Αρώματα από́ κό́κκινα φρούτα, ό́πως κερά́σι και βατό́μουρο. Πλούσια γεύση, γεμά́τη και βελούδινη. 

Ισορροπημένη οξύτητα και σωστές τανίνες. 

Κτήμα Βοριζανάκη // Μικρός Άγγελος // Cabernet Sauvignon - 19€
Πλούσια γεύση, ισορροπημένη οξύτητα και πικά́ντικο σώμα, καταλήγουν σε μια απολαυστική επίγευση. 

Οινοποιείο Διαμαντάκη // Διαμαντόπετρα // Syrah, Μαντηλάρι - 26€
Βιολέτα, σοκολά́τα, κανέλα, συνοδεύονται από́ γλυκό́ριζα και κό́κκινο πιπέρι.

Κτήμα Άλφα - Pinot Noir - 38€
Βά́θος και συγκέντρωση, ισορροπημένο με φρέσκια οξύτητα και μεταλλικό́ χαρακτήρα με την υπογραφή 

του terroir.



ΗΜΙΓΛΥΚΆ 750ml

Κτήμα Monsieur Nicolas // Hit the Road Ερυθρό // Λημνιώνας - Cabernet Sauvignon - 19€
Γεμά́το αρώματα από́ φρούτα του δά́σους και βανίλιες, με μια υποψία από́ φρά́ουλες και γλυκύτητα που 

συναρπά́ζει.

Κτήμα Monsieur Nicolas // Hit the Road Λευκό // Ασύρτικο - Chardonnay - 19€
Χρυσαφιές ανταύγειες με έντονα αρώματα πρά́σινου μήλου και μπανά́νας με γλυκύτητα που σε 

καθηλώνει. 






