ΛΕΥΚΑ
Riesling Alsace | Kuentz - Bas
-----€
-----€
Φρεσκάδα λουλουδιών με νότες λεμονιού στη μύτη. Πλούσιο στόμα με
τραγανή οξύτητα στην επίγευση μακράς διάρκειας.
-----€
-----€
Gewurztraminer Alsace | Kuentz - Bas
Απόχρωση απαλό κίτρινο χρυσό. Ισχυρό και πολύπλοκο στη μύτη, όπου το
ξύσμα από πορτοκάλι σμίγει με φρέσκα λουλούδια τριαντάφυλλου, εξωτικά
φρούτα, όπως ο ανανάς και το μάνγκο, με απαλές νότες μελιού. Στόμα
δομημένο και πλήρες με διακριτική πιπεράτη διάθεση.

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

Παύλος λευκός | Dominicale (Ζάκυνθος)
-----€
-----€
Σπάνια γηγενής λευκή ποικιλία που συναντάτε στα Ιόνια νησιά και
περισσότερο στη Ζάκυνθο .Έντονα ανθικά αρώματα στην μύτη , στρογγυλό
στο σώμα με ευχάριστη επίγευση.
Ρόμβος | Δ. Κεφαλληνός (Ρομπόλα - Ζάκυνθος)
-----€
-----€
Λευκοπράσινο χρώμα με χρυσοκίτρινες ανταύγειες.Αρώματα από άνθη
εσπεριδοειδών και φρούτα ροδάκινου, κίτρου και μήλου, έντονα αλλά όχι
επιθετικά, με ικανοποιητική ένταση και διάρκεια . Μεσαίο σώμα, με
χαρακτηριστική οξύτητα.
Μαλαγουζιά - Αμπελώνες Καμκούτη
-----€
-----€
Φωτεινό κίτρινο χρώμα με πράσινες αποχρώσεις, έντονα αρώματα
λουλουδιών και λευκά πλαίσια φρούτων με τραγανή οξύτητα και
ισορροπημένο σώμα.
Μαλαγουζιά - Κτήμα Γεροβασιλείου
-----€
-----€
Έχει λαμπερό αχυρένιο χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες και αρώματα
ώριμων φρούτων, όπως αχλάδι, μάνγκο και κίτρο. Στο στόμα παρουσιάζεται
πλούσιο και γεμάτο με αρώματα λεμονιού, που δίνουν ένα ισορροπημένο
τελείωμα.
-----€
-----€
Ασύρτικο - Οινοποιητική Μονεμβασιάς
Λευκοκίτρινες ανταύγειες, αρώματα ανάλαφρα εσπεριδοειδών, συνδυάζουν
λεμόνι με κάποια νότα πικάντικη, γεύση πλούσια, ο όγκος και η οξύτητα
δίνουν γευστική διάρκεια και νεύρο, επίγευση μοναδική.
Σαντορίνη | Οινοποιείο Χατζηδάκη
-----€
-----€
Aπαλό κίτρινο χρώμα και χρυσοκίτρινες ανταύγειες με λεπτά αρώματα
εσπεριδοειδών, λευκών ανθέων και έντονη ορυκτότητα. Δυνατή γεύση με
πλούσιο σώμα και χαρακτηριστική τη φρεσκάδα της οξύτητας και τις ορυκτές
νότες της Σαντορίνης. Μακρά επίγευση.

Viognier (Stelvin) | Κτήμα Σκούρας
-----€
-----€
Το χρώμα είναι διαυγές κιτρινοπράσινο με μερικές πρασινωπές
ανταύγειες. Η μύτη είναι εκφραστική με ένταση και αρώματα ώριμου
βερίκοκου, μάνγκο και φλούδας πορτοκαλιού, ενώ τα αρώματα του
γαλλικού ξύλου υψηλής ποιότητας, όπως φουντούκι και ψημένο ψωμί
ακολουθούν. Το στόμα γεμίζει με πλούσια αρώματα φρούτων, αλλά και
βανίλιας, καρύδας και βουτύρου φουντουκιού. Η επίγευση έχει διάρκεια,
όγκο, ένταση και μεγάλη πολυπλοκότητα.

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

-----€
-----€
Viognier | Κτήμα Γεροβασιλείου
Το χρώμα του είναι έντονο χρυσοκίτρινο και παρουσιάζει πλούσιο
ποικιλιακό χαρακτήρα με αρώματα από βερίκοκο, ροδάκινο και νότες
καπνού στη μακρά επίγευση.
-----€
-----€
Βιβλία Χώρα Λευκός | Βιβλία Χώρα
Το χρώμα του, απαλό πρασινοκίτρινο, µε έντονη διαύγεια. Η μύτη του
εντυπωσιάζει από τη δέσμη των αρωμάτων που αναδεικνύουν τον
ποικιλιακό του χαρακτήρα. Έντονα αρώματα τροπικών φρούτων,
γκρέιπφρουτ, εναλλάσσονται µε νότες εσπεριδοειδών, λεμονιού σε ένα
συνδυασμό που διεγείρει τις αισθήσεις µας. Η γεύση του είναι πλούσια,
γεμάτη, αρμονική, µε εξαιρετική δομή, δροσιστική οξύτητα και μεγάλη
αρωματική επίγευση.
-----€
-----€
Chardonnay Trace | Κίκωνες
Λαμπερό, απαλό κίτρινο με χρυσές ανταύγειες. Στη μύτη άχυρο,
λευκόσαρκο ροδάκινο, ανανάς, λεμόνι, βανίλια και φρυγανισμένο ψωμί.
Στο στόμα φρέσκο, καθαρό, λιπαρό με φρουτώδη επίγευση.
Chardonnay | Κτήμα Γεροβασιλείου
-----€
-----€
Το χρώμα του είναι έντονο χρυσοκίτρινο και χαρακτηρίζεται από αρώματα
μελιού, βανίλιας, ώριμων εσπεριδοειδών σε φόντο καπνού και ξηρών
καρπών. Έχει γεμάτη, πλούσια και μεστή γεύση και επιδέχεται παλαίωση.
Chardonnay | Οινοποιία Μαρκόγιαννη
-----€
-----€
Λαμπερό χρυσοκίτρινο χρώμα. Αρώματα λευκόσαρκων φρούτων, ανθέων
και εσπεριδοειδών.Γεμάτη και πλούσια γεύση.
Μοσχοφίλερο | Κτήμα Παναγοπούλου
-----€
-----€
Το άρωμα των ανθέων και των εσπεριδοειδών είναι έντονα στη μύτη και
στο στόμα, με κυρίαρχα το τριαντάφυλλο και τα άνθη λεμονιάς. Φρέσκο
δροσερό κρασί, με έντονη οξύτητα και ζωντανό λευκοκίτρινο χρώμα,
γεμάτο και ισορροπημένο, με επίγευση που διαρκεί.
-----€
-----€
Sauvignon Blanck | Κτήμα Χατζηγεωργίου
Χρώμα λευκό λεμονοπράσινο. Αρωματικά χαρακτηριστικά πράσινο μήλο,
μοσχολέμονο, γρασίδι, κίτρο. Χαρακτηριστικά γεύσης αχλάδι, λευκό
ροδάκινο, πράσινη ελιά, φραγκοστάφυλο.

Sauvignon Blanck | Κτήμα Άλφα
-----€
-----€
Κρυστάλλινο, λαμπερό με υποκίτρινο χρώμα, με ελαφρά πρασινωπές
ανταύγειες. Μύτη έντονη και πλούσια, τυπική της ποικιλίας, με αρώματα
εσπεριδοειδών, φρούτων του πάθους και με γλυκιά χροιά πεπονιού στο
τέλος. Στο στόμα είναι ιδιαίτερα γεμάτο, ηδύ, λιπαρό, με εξαιρετική
ισορροπία-δροσιά και φινέτσα. Ζωηρή επίγευση που συντελεί στη μακρά
παραμονή των αρωμάτων.

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

Sauvignon Blanck | Villa Maria (Νέα Ζηλανδία)
-----€
-----€
Αρώμα ώριμου ροδάκινου και αχλαδιού με νότες από άνθη εσπεριδοειδή.
Πλούσια γεύση φρούτων.
Novita| Κτήμα Γραμψα ( Γουστολίδη - Ζάκυνθος)
-----€
-----€
Απαλό κίτρινο στο ποτήρι, με διακριτικές πράσινες ανταύγειες. Καθόλου
ντροπαλά τα άνθη και τα εσπεριδοειδή εκφράζονται με το άνοιγμα του
μπουκαλιού. Γιασεμί και λεμονανθός έχουν τον πρώτο λόγο. Lime και
περγαμόντο ακολουθούν ενώ μια αίσθηση φυτικότητας συμπληρώνει το
αρωματικό σύνολο. Μέτριου όγκου σώμα με αισθητή όμως λιπαρότητα και
δροσιστική οξύτητα που ισορροπεί υπέροχα το σύνολο και πλαισιώνει
όμορφα το κυδώνι, το περγαμόντο και το limeστο στόμα. Η καλής διάρκειας
επίγευση αφήνει το limeστο στόμα για ώρα.
-----€
Pinot Grigio | Ventiterre
-----€
Ανοιχτό κίτρινο με λουλουδάτο άρωμα, όξινο, μέτριο σώμα, όξινα
εσπεριδοειδή, γεύσεις πράσινου μήλου αναζωογονητική και πικρή επίγευση
Ρετσίνα Κεχριμπάρι | Οινοποιϊα Κεχρής
-----€
-----€
Μια κλασσική ποιοτική ρετσίνα με αρώματα αχλαδιού, πράσινου μήλου και
πεπονιού, με νότες μοσχολέμονου και μαστίχας Χίου σε ένα φόντο φρέσκου
ρετσινιού.
Εσπερινός | Κτήμα κιουτσούκη
-----€
-----€
Αχνοκίτρινο χρώμα με χρυσαφιές ανταύγειες. Μέτριας έντασης μύτη που
εξελίσσεται στο ποτήρι με αρώματα λεμονιού, αποξηραμένων τροπικών
φρούτων,βοτάνων, φουντουκιού. Το διακριτικό βαρέλι προσθέτει στο βάθος
νότες από βούτυρο, βανίλια και καπνό. Πλούσιο στόμα, απαλό, κρεμώδες
με δροσιστική οξύτητα και ισορροπημένο τελείωμα.

ΡΟΖΕ
Ανθοσμίας Ροζέ | Οινοποιητική Μονεμβασιάς
-----€
-----€
Έχει τριανταφυλλί χρώμα, αρώματα λουλουδιών, κυρίως τριαντάφυλλου,
στρογγυλό με επίγευση μεγάλης διάρκειας.
-----€
Selana |Ε.Ο.Σ.Σ Σάμου
-----€
Ένα ροζέ κρασί από ερυθρές ποικιλίες του σαμιακού αμπελώνα που
ισορροπεί μεταξύ των απαλών μπαχαρικών και των καλοκαιρινών φρούτων
που εμπλουτίζουν τα αρώματα του.

Ακακίες Ξινόμαυρο | Κυρ - Γιάννη (Αμύνταιο)
-----€
-----€
Λαμπερό ροζ τριανταφυλλί με μπλε ανταύγειες. Στη μύτη αναδύονται
πολύπλοκα αρώματα, με κυρίαρχα τα φρούτα του δάσους, φράουλα και
ντομάτα. Το στόμα ακολουθεί την μύτη, πλούσιο, αρωματικό και ζωηρό σε
μια σωστή ισορροπία αλκοόλ και οξύτητας, δείγμα μιας σπουδαίας χρονιάς.
Rose Merlot | Dominicale ( Ζάκυνθος)
-----€
Μπουκέτο αρωμάτων, με νότες φράουλας και λεμονιού. Στρογγυλό,
ισορροπήμενο, με μαλακό σώμα και δροσιστική μακριά επίγευση με
μπαχαρένιο τελείωμα

-----€

ΕΡΥΘΡΟ

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

Merlot| Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη (Δράμα)
-----€
-----€
Χρώμα Βαθυκόκκινο, συμπαγές. Αρώματα από κόκκινο φραγκοστάφυλο,
μαρμελάδα κεράσι, σοκολατάκια μέντας, μελάνι και κέδρος. Μακριά επίγευση
σε σοκολατένιους τόνους.
Merlot 2016| Άρμαθος
-----€
-----€
Χρώμα γκρενά και χαρακτηριστικά πυκνές νότες από γλυκό βύσσινο,
βατόμουρο και εκχύλισμα βιολέτας. Στο στόμα κυριαρχεί το δαμάσκηνο και η
βανίλια ενώ οι βελούδινες καλοδουλεμένες ταννίνες χαρίζουν μια μακρια
επίγευση.
Pinot Noir | Κτήμα Άλφα
-----€
-----€
Το Pinot Noir του Κτήματος Άλφα είναι ένα μοντέρνο, κομψό κρασί με όμορφα
αρώματα και τονισμένη οξύτητα. Οι φίλοι της φημισμένης Βουργουνδέζικης
ποικιλίας, αλλά και του καλού κόκκινου κρασιού, δεν πρέπει να παραλείψουν να
το δοκιμάσουν.
Νάουσα 2016 | Κτήμα Δαλαμάρας
-----€
-----€
Στη μύτη, η ελιά και η τομάτα κάνουν αισθητή την παρουσία τους από την
πρώτη στιγμή με τη διακριτική συνοδεία δέρματος και ώριμων κόκκινων
φρούτων, κυρίως βατόμουρου.

ΗΜΙ - ΑΦΡΩΔΕΣ
Ακακίες Sparkling Ξινόμαυρο | Κυρ - Γιάννη (Αμύνταιο)
-----€
-----€
Ροζ τριανταφυλλί στην όψη με ζωηρά αρώματα, κόκκινων φρούτων, και
τριαντάφυλλου. Στο στόμα πληθωρικές φυσαλίδες που αναδεικνύουν τα
πολύπλοκα αρώματα του ξινόμαυρου. Γεμάτο, με ζωηρή οξύτητα και μακράς
διάρκειας επίγευση. Μοναδικό, νόστιμο, με έξυπνη ισορροπία μεταξύ οξύτητας και
υπολειπόμενων σακχάρων. Χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν μια εξαιρετική
χρονιά για το κρασί.
-----€
-----€
Moscato D'asti | Toso
Xρώμα άσπρο - αχυρένιο που αποκαλύπτει φρέσκα φρούτα στη μύτη, μαζί με
λουλουδάτες νότες. Στόμα γλυκό με αρώματα φρούτων.

