ΑΚΡΑ ΜΩΡΕΑ ΛΕΥΚΟ
Μοσχοφίλερο 50%, Ροδίτης 50%
Π.Γ.Ε Πελοπόννησος - Οίνος Λευκός
Ξηρός
Έχει πρασινοκίτρινο χρώμα, φρουτώδες
άρωμα, πλούσιο σώμα και ευχάριστη
οξύτητα. Συνοδεύει θαυμάσια: θαλασσινά,
πιάτα με λευκές σάλτσες, τυριά, ζυμαρικά.

12,00 €
750ml

ΑΚΡΑ ΜΩΡΕΑ ΕΡΥΘΡΟ
100% Αγιωργίτικο
Π.Γ.Ε Πελοπόννησος - Οίνος Ερυθρός Ξηρός
Έχει ζεστό ζωηρό κόκκινο χρώμα και άρωμα με
νότες κόκκινων φρούτων του δάσους. Συνοδεύει
θαυμάσια: κρεατικά, πιάτα με κόκκινες σάλτες
και τυριά.

12,00 €
750ml

ΑΝΘΟΣΜΙΑΣ ΡΟΖΕ
Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο, Μαλαγουζιά
Π.Γ.Ε Πελοπόννησος - Οίνος Ροζέ Ημίγλυκος
Έχει τριανταφυλλί χρώμα, αρώματα λουλουδιών,
κυρίως τριαντάφυλλου,στρογγυλό με επίγευση
μεγάλης διάρκειας. Συνοδεύει θαυμάσια
ζυμαρικά με ελαφριές σάλτσες, κρύα πιάτα,
ορεκτικά, φρουτοσαλάτες, πικάντικα τυριά.

5,50 €
187ml

ΑΝΘΟΣΜΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ
100% Κυδωνίτσα
Π.Γ.Ε Λακωνία - Οίνος Λευκός Ημίγλυκος
Έχει λαμπερό κίτρινο χρώμα, αρώματα τροπικών
φρούτων και κυδωνιού, στρογγυλό, σαγηνευτικό
σώμα με επίγευση μεγάλης διάρκειας. Συνοδεύει
θαυμάσια ζυμαρικά με ελαφριές σάλτσες, κρύα
πιάτα, φρουτοσαλάτες, πικάντικα πιπεράτα
μεζεδάκια.

5,50 €
187ml

ΜΟΝΕΜΒΑΣΊΑ-MALVASIA
Π.Ο.Π - Οίνος Γλυκύς Λευκός
Είναι ένα κρασί γοητευτικό με πορτοκαλί και
χρυσαφί ανταύγειες έντονο και πολυσύνθετο
άρωμα, με νότες εξωτικών μπαχαρικών, πλούσιο,
στρογγυλό, βελούδινο σώμα, γλυκιά γεύση
μελιού, σταφίδας και αποξηραμένων φρούτων Η
επίγευσή του είναι ιδιαίτερα απολαυστική και
μακράς διάρκειας. Συνδυάζεται περίφημα με
πούρο και γλυκά με βάση το κακάο και τη
σοκολάτα, πικάντικα ιδιαίτερα τυριά,
αποξηραμένα φρούτα, γλυκά με τόνους λεμονιού,
κρέμα καραμελέ και ξηρούς καρπούς.

-----€
375ml

AKRA MOREA WHITE
Moschofilero 50%, Roditis 50%
P.G.I Peloponnese - White Dry Wine
Light green – gold color, flower, apple, pear
nose, crisp, full body, intense acuity and long
finish. Best food matching: seafood, white
sauced dishes, cheeses, pasta.

12,00 €
750ml

AKRA MOREA RED
100% Agiorgitiko
P.G.I Peloponnese - Red Dry Wine
The wine is rich in body, with good acidity and
great aromas of forest fruits. Hot vibrant color,
cherry, nutty nose, medium body, elegant finish.
Best food matching: grilled meat, red sauced
dishes, light cheeses.

12,00€
750ml

ANTHOSMIAS ROSE
Agiorgitiko, Moschofilero, Malagouzia
P.G.I Peloponesse - Rose Medium Sweet Wine
Light rose color, crisp and refreshing, intensely
flower, fruit, honey flavors, good firm structure,
long luxurious finish. Best food matching:
appetizers, salads, light pastas and fruit salads.

5,50€
187ml

ANTHOSMIAS WHITE
100% KYDONITSA
P.G.I Laconia - White Medium Sweet Wine
Light yellow color, crisp and refreshing,
intensely flower, fruit, honey and quince
flavors, good firm structure, long luxurious
finish. Best food matching: appetizers, salads,
light pastas and fruit salads.

5,50€
187ml

MONEMVASIA - MALVASIA
P.D.O - White Sweet Wine derived from sundried grapes
A charming wine with orange and golden hues,
which over time result in auburn brick red and
amber hues. Intense aroma, complex flavour and
hints of exotic spices. Rich round and velvety
body. Sweet taste of honey, raisins and dried fruits
which masterfully balance the acidity of this
exceptional wine of the four varieties. The
aftertaste is very enjoyable and long lasting. Best
food matching: Sweets with cocoa and chocolate,
spicy distinctive cheeses, dried fruits, sweets with
syrup, creme caramel, nuts and sweets with lemon
and honey.

-----€
375ml

