
λιστα κρασιων
wine list

Λίγα λόγια για το ελληνικό κρασί...
Η αρωματισμένη με πεύκο ρετσίνα έχει αφήσει μία πικρή γεύση σε πολλού 
πότες κρασιού, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, τις προηγούμενες δεκαετίες. 
Τα τελευταία όμως χρόνια το ελληνικό κρασί έχει κάνει άλματα και είναι το 
καινούριο θέμα συζήτησης στους κύκλους των οινοποτών παγκοσμίως. Τα 
νέα ελληνικά κρασιά συνδυάζουν τη σταθερή οξύτητα και την μεταλλική 
δομή πολλών ευρωπαϊκών κρασιών με τη ζωηρή γεύση ώριμων φρούτων 
που χαρακτηρίζει κρασιά θερμότερων περιοχών. Στο βασικό δυναμικό της 
χώρας ανήκουν τα αρωματικά λευκά κρασιά, όπως το Μοσχοφίλερο και το 
Ασύρτικο και τα ανάλαφρα κόκκινα, Ξινόμαυρο και Αγιωργίτικο, που είναι 
παρόμοια με το Pinot Noir και το ιταλικό Nebbiolo.

Στην υγειά σας!

A few words about Greek wine...
Pine-scented retsina has left a bitter taste with many wine drinkers, but 
Greek wine has moved on and is poised to become the next big thing. 
More than 300 indigenous grapes are grown in the country’s 28 wine-
growing appellations, which are home to more than 650 wineries. The 
quality and value has only been getting better over the last 10 years. The 
new Greek wines combine the firm acid and mineral structure of many 
European wines with the ripe, bright frutiness often found in hotter New 
World regions. The country’s core strength is in its aromatic yet steely 
whites like Moschofilero and Asyrtiko, which will appeal to Riesling and 
gewürztraminer fans. Lighter-weight, complex reds, like Xinomavro and 
Agiorgitiko are similar to Pinot Noir and Italian Nebbiolo.

Cheers! (Gia mas!)



σαμπανιεσ - προσεκο - ΑΦΡΩΔΗ
champagnes - prosecco - SPRAKLING

Moët & Chandon      0.75 lt

Τύπος: Λευκός, Αφρώδης
Ποικιλία: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir 
Τόπος προέλευσης: Γαλλία
Αρμονία Γεύσεων: Όστρακα, Τυρί Blue Cheese, Τυρί Μαλακό Κίτρινο, Τυρί 
Σκληρό Κίτρινο Έντονο / Αλμυρό, Τυρί Σκληρό Κίτρινο Λιπαρό, Τυρί Σκληρό 
Λευκό Ελαφρύ, Τυρί Σκληρό Λευκό Έντονο / Αλμυρό, Φρούτα, Ψάρι

Type: White, Sparkling
Variety: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir 
Origin: France
Food pairing: Blue Cheese, Cheese Hard White Intense / Salty, Crustaceans Casseroles, 
Crustaceans Grilled, Crustaceans Spicy, Fish Fat Grilled, Fish Lean Grilled, Fruit, Sea Shells

Παράγκα (Κυρ Γιάννη) / Paranga (Kyr Gianni)        0.75 lt
Τύπος: Λευκός, Αφρώδης
Ποικιλία: Ξινόμαυρο, Chardonnay, Moscato
Τόπος προέλευσης: Αμύνταιον  
Χαρακτηριστικά: Το κρασί της καθημερινής πολυτέλειας. Στρογγυλεμένο, 
παιχνιδιάρικο, αρωματικό γιορτινό. Για να το μοιραζόμαστε σε κάθε περίσταση.

Type: White, Sparkling  
Variety: Xinomavro, Chardonnay, Moscato
Vineyard: Amyndeon
Characteristics: The “everyday luxury” wine. Round, playful, aromatic, festive. 
To be shared on any occasion.

Αmalia Rose (Tselepos)         0.75 lt
Τύπος: Ροζέ, Αφρώδης
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Τόπος προέλευσης: Νεμέα Πελοπόννησος
Χαρακτηριστικά: Απαλό ρόδινο χρώμα με χάλκινες ανταύγειες, αρώματα 
κερασιού και μαύρων φρούτων, ενώ η διακριτική παρουσία της ζύμης 
συμπληρώνει το σύνολο.

Type: Rose, Sparkling
Variety: Agiorgitiko
Vineyard: Nemea Peloponnese
Characteristics: Pale salmon-rose color with bronze highlights, aromas of 
cherry and black fruit, while the lees-ageing character complements the whole 
tasting experience.

Prosecco Gancia       /      0.75 lt

Tύπος: Ξηρός, Αφρώδης
Ποικιλία: Prosecco, περιοχή Veneto
Χαρακτηριστικά: Ελαφρύ αχυροκίτρινο χρώμα. Αρωματικό με τραγανή οξύτητα 
και αρώματα εσπεριδοεδών, πράσινου μήλου αλλά και φρυγανισμένες νότες 
ψωμιού. Στο στόμα φρέσκο, τραγανό, ξηρό, ισορροπημένο και αρμονικό με 
ευχάριστη επίγευση. 11% vol.
Αρμονία Γεύσεων: Σερβίρεται ως απεριτίφ. Εξαιρετικός συνοδός ορεκτικών 
όπως καναπεδάκια με καπνιστό σολωμό, τσικόρε με μους και αυγά σολωμού 
και άλλα ευφάνταστα!

Type: Dry, Sparkling
Variety: Prosecco
Characteristics: Its color is light straw yellow, with a fine pertage. The bouquet 
is aromatic with a crisp hint of apple. The taste is fresh, harmonious, aromatic 
and well balanced. 11% vol.
Food pairing: Perfect as an aperitif and with hors-doeuvres. Serve well chilled.

86€

8€ / 30€

33€

33€



Άκρες Λευκός Σκούρας        /        0.75 lt

Τύπος: Λευκός
Ποικιλία: Ροδίτης Αλεπού και Μοσχοφίλερο
Τόπος προέλευσης: Πελοπόννησος
Χαρακτηριστικά: Λαμπερό χρυσοκίτρινο αρωματικό και πιπεράτο, φινέτσα 
λευκών λουλουδιών και λεπτή γευστική παρουσία.

Akres White Skouras        /        0.75 lt

Type: White
Origin: Peloponnese
Variety: Roditis Alepou and Moschofilero varieties
Characteristics: Bright lemon colour with gold tints, bouquet of fresh grapes 
and and delicate floral and fruity presence.

λευκα • white

Caramelo Blanc         /        0.75 lt

Τύπος: Ημίγλυκος λευκός
Τόπος προέλευσης: Χαλκιδική
Χαρακτηριστικά: Το πρώτο lifestyle κρασί της ελληνικής αγοράς από 
επιλεγμένα σταφύλια, ένα δροσερό κρασί με 10 αλκοολικούς βαθμούς.
Απαλό λεμονί χρώμα. Στη μύτη αρώματα από εσπεριδοειδή και λευκά 
λουλούδια. Στο στόμα, απαλό και γλυκόπιοτο με φρουτώδεις γεύσεις
και μια ευχάριστη οξύτητα που προσδίδει ισορροπία. Δροσιστική, ευχάριστη 
επίγευση.

Type: Semi-sweet white
Origin: Chalkidiki
Characteristics: The first lifestyle wine of the Greek market from selected 
grapes, a chilled semi-sweet wine with 10% alcohol by volume.   
Gentle lemon color. In the nose, fragrances of citrus and white flowers. In mouth, 
soft and sweet with fruity flavors and a pleasant acidity that gives balance. 
Refreshing, pleasant aftertaste. Enjoy it chilled, on its own or along with light 
snacks, salads, sushi, finger food, varieties of soft cheese and fruit.

6€ / 22€

6 € / 22€

Λημνία Γη        0.75 lt

Τύπος: Οίνος λευκός, ξηρός
Ποικιλία: Μοσχάτο Αλεξάνδρειας
Τόπος προέλευσης: Λήμνος
Χαρακτηριστικά: Η Λημνία Γη αποτελεί ιδανικό οίνο για απαιτητικούς 
ουρανίσκους και ξεχωρίζει για τα φρουτώδη αρώματά του σε ανθικό φόντο. 
Οι χαρακτηριστικές μυρωδιές δημητριακών που κυριαρχούν στον αρωματικό 
χαρακτήρα της Λήμνου, παίζουν κρυφτό με περίτεχνο τρόπο.
Αρμονία γεύσεων: Συνοδεύει αρωματικά πιάτα, ψάρια, θαλασσινά, τυριά, 
λευκά κρεατικά, εδέσματα ελαφριάς κουζίνας, εξωτικά φρούτα.

Lemnia Gi        0.75 lt

Type: White, dry wine
Variety: Muscat of Alexandria
Origin: Lemnos island
Characteristics: Lemnos Gi (lemnos earth) is a perfect wine for discerning 
palates. Distinguished fruit and floral aromas linger in the background while the 
characteristic scent of grain dominates the aromatic earthly character of this wine.
Food Pairing: Accompanies fragrant dishes, fish, seafood, cheeses, white meats, 
light cuisine dishes, exotic fruits.

25€



λευκα • white

Alpha Estate Μαλαγουζιά
Μονόκλινος Αμπελώνας ‘’Χελώνες’’       0.75 lt
Ποικιλία: Μαλαγουζιά 100%.
Περιοχή: “Αμπέλια”, Αμπελουργική ζώνη Αμυνταίου.
Γευστικά χαρακτηριστικά: Κρυστάλλινο, λαμπερό με υποκίτρινο χρώμα, με 
ελαφρά πρασινωπές ανταύγειες. Αρώματα λευκών λουλουδιών, εσπεριδοειδών 
και διακριτικών αρωματικών βοτάνων. Στο στόμα είναι γεμάτο με εξαιρετική 
ισορροπία-δροσιά και φινέτσα.

Alpha Estate Malagouzia
Single Vineyard ‘’Turtles’’       0.75 lt
Variety Composition: Malagouzia 100%.
Region / Location / Vineyard: Amyndeon plateau. Amyndeon viticulture zone.
Tasting Characteristics: Brilliantly, light yellow in color with greenish tints. Suggest-
ing rose petal with floral aromas and sweet spices, melon, litchi with a note of honey-
suckle. Round and mellow on the palate, fat but balanced, high in alcohol with plenty 
of finesse. Well structured, reminding the nose aromas with a hint of rosemary. A richly 
textured wine with superb length and balance.

30€

Βίβλια Χώρα         /        0.75 lt /      1.5 lt 

Τύπος: Οίνος λευκός, ξηρός
Ποικιλία: Ασύρτικο 40%, Sauvignon Blanc 60%
Τόπος προέλευσης: Τοπικός Οίνος Παγγαίου
Χαρακτηριστικά: Ένα κρασί με έντονα φρουτώδη αρώματα που θυμίζουν 
εξωτικά φρούτα, ροδάκινο και εσπεριδοειδή. Η γεύση του πλούσια, δροσιστική με 
εξαιρετική ισορροπία, ευχάριστη οξύτητα και μεγάλη αρωματική επίγευση. 13% Vol.
Αρμονία γεύσεων: Ταιριάζει εξαιρετικά με λαδερά πιάτα πλούσια σε μυρωδικά, 
πλατό τυριών, ριζότο λαχανικών με φρέσκα μυρωδικά, ριζότο με θαλασσινά, 
ψάρι στη σχάρα. Πίνεται και σκέτο, ως απεριτίφ.

Vivlia Chora         /        0.75 lt /      1.5 lt 

Type: White, dry wine
Variety: Assyrtiko 40%, Sauvignon Blanc 60%
Origin: Local Wine from Pangaio (East Macedonia)
Characteristics: A fruity wine with aromas reminiscent of tropical fruits, peach 
and citrus. The rich flavor, excellent balance with a refreshing, pleasant acidity 
and a long aromatic aftertaste. 13% Vol.
Food pairing: Exactly suited to oily dishes rich in herbs, platter of cheese
 vegetable risotto with fresh herbs, seafood risotto, grilled fish.
Drunk neat as an aperitif.

9 € / 35€ / 68€

Μοσχοφίλερο Μπουτάρη Cuvee Speciale        0.75 lt
Ποικιλία: Μοσχοφίλερο
Τόπος προέλευσης: Μαντινεία/Πελοπόνησσος
Χαρακτηριστικά: Παράχθηκε από διαλεκτά σταφύλια παλαιών κλημάτων 
ηλικίας 49 ετών ενός ιδιόκτητου αμπελότοπου που βρίσκεται στη ζώνη της 
Μαντινείας. Είναι ένα κρασί που συγκεντρώνει έντονα τα βασικά χαρακτηριστικά 
του Μοσχοφίλερου, όπως οι ανθώδεις και φρουτώδεις νότες στο άρωμα, η 
φρεσκάδα και η αρμονία στη γεύση. Λαμπερό λευκοκίτρινο χρώμα με γκρι 
ανταύγειες. Ιδιαίτερα αρωματικό προφίλ που συνδυάζει χαρακτήρες όπως το 
γιασεμί, το αχλάδι, ο ανανάς και τα εσπεριδοειδή με νότες μέντας και κερήθρας. 

Moschofilero Boutari Cuvee Speciale        0.75 lt
Variety: Moschofileroa
Origin: Mantinia/Peloponissos
Characteristics: Is produced from old vines cultivated in the winery’s private vine-
yard on the high plateau of Mantinia. Cuvee Speciale possesses all the typical 
characteristics of the Moschofilero grape variety, its floral and fruity aromas, its 
freshness and harmonious taste. Soft white with pale grey notes. Intriguingly 
aromatic profile combining characters such as jasmine, pear, pineapple and 
citrus fruit with notes of mint and honeycomb. Refreshing,crisp, full
bodied and perfectly balanced with a fruity long-lasting aftertaste.

28€



Κτήμα Άλφα        0.75 lt 
Τύπος: Οίνος λευκός, ξηρός
Ποικιλία: Sauvignon Blanc 100%
Τόπος προέλευσης: Αμπελουργική ζώνη Αμυνταίου
Χαρακτηριστικά: Κρυστάλλινο, λαμπερό με υποκίτρινο χρώμα, με ελαφρά 
πρασινωπές ανταύγειες. Αρώματα εσπεριδοειδών, φρούτων του πάθους και με 
γλυκιά χροιά πεπονιού στο τέλος. 
Αρμονία γεύσεων: Συνοδεύει μεγάλη ποικιλία θαλασσινών, ωμά ή αχνιστά 
οστρακοειδή, ζυμαρικά με κρεμώδης σάλτσες, ψητά λαχανικά, ασιατική κουζίνα 
και  πολύ μεγάλη ποικιλία ψαριών στη σχάρα.

Alpha Estate        0.75 lt 
Type: White, dry wine
Variety: Sauvignon Blanc 100%
Origin: Amyndeon plateau, North-western Macedonia 
Characteristics: Brilliantly, light yellow in color with greenish tints. Suggesting 
gooseberry, passion  fruits, melon, litchi with a note of honeysuckle. Round and 
mellow on the palate, quite fat balanced although, with plenty of finesse. 
Food pairing: Accompanies perfectly a huge range of “fruit de mer”
dishes, grilled fishes, eastern gastronomy and pastas.
92 points. Wine & Spirits Magazine // 91 points. Robert Parker

Γεροβασιλείου Chardonnay          /        0.75 lt
Τύπος: Οίνος λευκός, ξηρός
Ποικιλία: Chardonnay 100%
Τόπος προέλευσης: Επανομή
Χαρακτηριστικά: 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. 
Αρμονία γεύσεων: Ψάρια με λιπαρή σάρκα, καπνιστά ή ακόμη και ψάρια με 
λευκή σάλτσα, μαλάκια και οστρακοειδή, συνθέσεις από χαβιάρι.

Gerovasiliou Chardonnay          /        0.75 lt
Type: White, dry wine
Variety: Chardonnay 100%
Origin: Epanomi 
Characteristics: Bright yellow-gold with a rich mouthfeel, honeyed texture and 
citrusy scents on a background of smoke and dried nuts. It has a full, rich, complex 
taste and can be aged for several more years due to its strength and character. 
Food pairing: White fatty fish, smoked fish, fish in white sauce,
molluscs and shellfish, and caviar dishes.

λευκα • white

37€

10.5€ / 40€

Κτήμα Αργυρού       0.75 lt

Τύπος: Οίνος λευκός, ξηρός
Ποικιλία: Ασύρτικο 100%
Τόπος προέλευσης: Σαντορίνη, Κυκλάδες
Χαρακτηριστικά: Χρώμα κίτρινο με πράσινες ανταύγειες. Καλής έντασης λεπτά, 
ευγενικά και σχετικά σύνθετα αρώματα που θυμίζουν ορυκτά, ανθούς λεμονιάς 
και εσπεριδοειδή. Γεμάτη γεύση, στρογγυλή, με τραγανή και σπινθηροβόλα 
οξύτητα που του χαρίζει νεύρο και καλή επίγευση.
Αρμονία γεύσεων: Πιάτα παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας και ψαρικά

Argyros Estate       0.75 lt

Type: White, dry wine
Variety: Asyrtiko 100%
Origin: Santorini, Cyclades
Characteristics: Fermentation is done only in stainless steel vats. Crystal yellow 
color, with flavors of citrus fruits, lemongrass and stone. Medium body, clean 
taste with crispy and long aftertaste.
Food Pairing: Traditional Greek Recipes and fish dishes

40€



Κτήμα Αργυρού Σαντορίνη Cuvee Monsignori        0.75 lt
Τύπος: Οίνος Λευκός, Ξηρός
Ποικιλία: Ασύρτικο
Τόπος προέλευσης: Αιγαίο, Σαντορίνη, Ελλάδα, Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης Σαντορίνη
Χαρακτηριστικά: Τα αμπέλια του Monsignori είναι η έκφραση που 
χρησιμοποιούσαν στο νησί όταν μιλούσαν για τον πιο παλιό αμπελώνα του 
Κτήματος Αργυρού. Είναι ο αμπελώνας της Επισκοπής -ο αρχαιότερος της 
Σαντορίνης- και καλλιεργείται από το Κτήμα Αργυρού για πάνω από 2 αιώνες. 
Το Κτήμα Αργυρού Cuvée Monsignori παράγεται από αμπέλια που ξεπερνούν 
τα 200 έτη. Πρόκειται για μια Σαντορίνη που εκφράζει πολύ έντονα το terroir 
του νησιού και δίνει πιο ολοκληρωμένα τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας του 
Ασύρτικου με απόλυτο σεβασμό στην παράδοση και μέσα από την ιδιαίτερη 
προσέγγιση του Κτήματος Αργυρού στην καλλιέργεια του αμπελώνα και στην 
οινοποίηση. Τα αμπέλια οργώνονται με μουλάρια και κλαδεύονται με προσοχή. 
Γίνεται πολύ αυστηρή επιλογή των σταφυλιών κατά την διάρκεια του τρύγου και 
ακόμη αυστηρότερη επιλογή του κρασιού στην διάρκεια της οινοποίησης. Ένα 
πολύπλοκο κρασί με ισχυρή προσωπικότητα. Η ετικέτα απεικονίζει την παλιά 
κάναβα από το 1800 όπου η οικογένεια Αργυρού έφτιαχνε το κρασί πριν ακόμα 
ιδρυθεί το Κτήμα Αργυρού σαν εμπορική εταιρεία το 1903.

Estate Argyros Cuvee Monsignori Santorini        0.75 lt
Type: White dry wine
Variety: 100% Assyrtiko
Origin: Protected Designation Of Origin Santorini (Episkopi)
Characteristics: Cuvee Monsignori is Estate Argyros’ vision on what Santorini As-
syrtiko can actually be. Excessively old Assyrtiko vineyards, at least two hundred 
years old, giving minute yields. Fermented, partially uninoculated, in stainless 
steel, at cool temperatures and aged for ten months in stainless steel tanks on 
fine lees. A wine of breed, extract and length, that needs about four years in bot-
tle to unfold and can be confidently kept for more than a decade after vintage.

λευκα • white

70€



Άκρες Σκούρας           /        0.75 lt

Τύπος: Οίνος ροζέ
Ποικιλία: 30% Μοσχοφίλερο, 70% Αγιωργίτικο
Τόπος προέλευσης: Πελοπόννησος
Χαρακτηριστικά: Ζυμωμένο σε ανοξείδωτες δεξαμενές. Σύντομη προζυμωτική 
εκχύλιση, αναστολή της μηλογαλακτικής ζύμωσης, σύντομη ωρίμανση πάνω 
στις φίνες  οινολάσπες. Πώμα βιδωτό. Ώριμα κεράσια, φραμπουάζ, ροδοπέταλα, 
γεμάτο και πολύπλοκο στόμα.

Akres Skouras           /        0.75 lt

Type: Rose
Variety: Aghiorghitiko 70%, Moscofilero 30%
Origin:  Peloponnese
Characteristics:  Fermented in stainless steel vats. Short maceration, no malo-
lactic fermentation and short ageing over fine lees. Screw cap. Ripe  cherries, 
raspberries, rose petals, full and complex palate.

ροζε • rose

6.5€ / 24€

Βιβλία Χώρα            /        0.75 lt
Τύπος: Ροζέ ξηρός 
Ποικιλία: 100% Syrah
Τόπος προέλευσης: Καβάλα
Χαρακτηριστικά: Η δροσερή του οξύτητα σε συνδυασμό με τον φρουτώδη 
χαρακτήρα του, χαρίζουν μια αρωματική επίγευση κόκκινων φρούτων, 
φράουλας, κερασιού, μύρτιλου με νότες καραμέλας βουτύρου.
Αρμονία γεύσεων: Συνοδεύει όστρακα, καραβίδες, αστακούς και γαρίδες, 
πάστες θαλασσινών, αλλά και μανιτάρια σοτέ, λαδερά και διάφορα αλλαντικά.

Biblia Chora           /        0.75 lt
Type: Dry Rose
Variety: 100% Syrah
Origin:  Kavala
Characteristics: Its refreshing acidity and fruity character give a rich aroma
of red fruit (strawberry, cherry and blueberry) with notes of butterscotch.
Food pairing: Shellfish, crayfish, lobster and shrimp, seafood pasta,
sautéed mushrooms, vegetable-based dishes and various deli meats.

8.5€ / 33€

L’ Esprit du Lac (Κυρ Γιάννη)           /        0.75 lt
Τύπος: Ροζέ ξηρός 
Ποικιλία: 100% Ξινόμαυρο
Τόπος προέλευσης: Αμύνταιο
Χαρακτηριστικά: Ανθώδη χαρακτήρα στη μύτη που προέρχεται από την επιλογή 
ζυμών. Αρώματα από λευκόσαρκο ροδάκινο, μικρά βερύκοκα και άγουρη 
φράουλα. Το στόμα ακολουθεί αρωματικά τη μύτη ενώ χαρακτηρίζεται από 
ελαφριά αίσθηση τανινών και ώριμη φυτικότητα (φύλλα ντομάτας, μανιτάρια). 
Παρούσα η δροσιστική οξύτητα, ενώ το μέτριο σε όγκο σώμα έχει λιπαρότητα.
Αρμονία γεύσεων: Συνοδεύει πιάτα της καλοκαιρινής μεσογειακής κουζίνας, 
τηγανητούς μεζέδες, καθώς και ψάρια.

L’ Esprit du Lac           /        0.75 lt
Type: Dry Rose
Variety: 100% Xinomavro
Origin:  Amynteo
Characteristics: L’ Esprit du Lac or “the spirit of the lake” is the new rose wine from 
Kir-Yianni. It captures the dynamic spirit of Xinomavro into an elegant, refreshing rose. 
This seasonal wine has a light body, fresh acidity and peach and strawberry aromas.
Food pairing: Mediterranean cuisine and seafood dishes.

9.5€ / 35€



κοκκινα • red

Άκρες Σκούρας           /        0.75 lt

Τύπος: Ξηρός, ερυθρός
Ποικιλία: Αγιωργίτικο 90%, Cabernet Sauvignon 10%
Τόπος προέλευσης: Τοπικός Πελοποννησιακός Οίνος
Χαρακτηριστικά: Το χρώμα είναι φωτεινό, βιολετί μεσαίας έντασης με ροδαλή 
απόχρωση. Η μύτη είναι ζωηρή και έντονη με αρώματα μαύρων κερασιών και 
βατόμουρων με νύξεις δαμάσκηνου, μενεξέ και αποξηραμένων βοτάνων. 
Το στόμα είναι μεσαίου σώματος με μέτρια οξύτητα και μαλακές στρογγυλές 
τανίνες, όλα σε αρμονία. Η επίγευση είναι μέτριας έντασης με ένα τελείωμα 
αρώματος σπόρου γλυκάνισου. 12.7% Vol. 

Αkres Skouras           /        0.75 lt

Type: Dry, red
Variety: Aghiorghitiko 90%, Cabernet Sauvignon 10%
Origin: Regional wine from the Peloponnese
Characteristics: The color is brilliant, medium-deep violet with pink hues.
On the nose it is vivid and intense with aromas of black cherries, and blackberries 
with hints of plums, violets, and dried herbs. On the palate it has medium body, 
moderate acidity with smooth tannins, all in harmony. The aftertaste is moder-
ate with a note of gentle anise seed. 12.7% Vol. 

6.5€ / 24€

Αγιωργίτικο Γαία         0.75 lt

Τόπος προέλευσης: Νεμέα, Πελοπόννησος
Χαρακτηριστικά: Πλούσιο και δομημένο ισορροπεί ανάμεσα στο φρούτο της 
ποικιλίας και το ξύλο της δρυός. Πιστεύουμε ότι μπορεί να παλαιώσει για 4 με 6 
χρόνια αποκτώντας ένα αρωματικό χαρακτήρα πιο σύνθετο και μια γεύση ακόμα 
πιο βελούδινη. Συνιστούμε να το απολαύσετε με μια σχετικά πλούσια κουζίνα 
που θα περιστρέφεται γύρω από το κόκκινο κρέας και τα πικάντικα εδέσματα, 
σε μια θερμοκρασία μεταξύ 16 - 18 °C.

Agiorgitiko Gaia         0.75 lt

Origin: Nemea Peloponnese
Characteristics: Rich and structured, it is balanced between fruit and the oak 
wood. Characterized by ripe fruity notes and balanced oak flavors our AGIORGI-
TIKO by GAIA can be aged for 4-6 years to a more complex flavor and evolve
a velvety wine. We recommend pairing it with red meat dishes that are
rich, intense and spicy, at a temperature between 16 - 18 °C.

32€

Magnus Baccata - Πόρτο Καρράς           /        0.75 lt

Τύπος: Κόκκινος, ξηρός
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon, Syrah
Τόπος προέλευσης: Σιθωνία, Χαλκιδική
Χαρακτηριστικά: Βαθύ πορφυρό χρώμα, μύτη μέτριας αρωματικής έντασης με 
αρώματα κόκκινων και μαύρων φρούτων, αποξηραμένων φρούτων και νότες 
γλυκών μπαχαρικών. Φρουτώδης επίγευση. 13,5% vol.

Magnus Baccata - Porto Karras           /        0.75 lt

Type: Red, dry
Variety: Cabernet Sauvignon, Syrah
Origin: Sithonia, Chalkidiki
Characteristics: Deep Purple with moderate serious meniscus injury, nose mod-
erate aromatic intensity with aromas of red and black fruits, dried fruits, touch 
skin and sweet spices notes. Fruity after taste. 13,5% vol.

9€ / 33€



κοκκινα • red

Κτήμα Βιβλία Χώρα         /        0.75 lt /      1.5 lt 

Τύπος: Ερυθρός, ξηρός
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 50%
Τόπος προέλευσης: Τοπικός Οίνος Παγγαίου
Χαρακτηριστικά:  Σύνθετο και καθαρό άρωμα ώριμων κόκκινων φρούτων, 
καραμέλας, κέδρου, σοκολάτας με κάποιες νότες μπαχαρικών στο τελείωμα. 
Πληθωρική και έντονη γεύση με πλούσιο σώμα, καλή δομή και ισχυρή παρουσία 
τανινών που του χαρίζουν μακρά επίγευση και μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης. 
13.5% Vol.
Αρμονία γεύσεων: Ταιριάζει εξαιρετικά με κιμά και κόκκινες σάλτσες, με 
ζυμαρικά, φιλέτο σχάρας, ψαρονέφρι στα κάρβουνα, κρέας μοσχαρίσιο και 
χοιρινό ψητό σχάρας.

Ktima Vivlia Chora         /        0.75 lt /      1.5 lt

Type: Red, dry
Variety: Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 50%
Origin: Local Wine Pangaiou
Characteristics: Composite and pure flavor of ripe red fruit, caramel, cedar and 
chocolate notes with some spice finish. Exuberant and intense flavor with full 
body, good structure and strong presence of tannins that give it a long finish and 
great aging potential. 13.5% Vol.
Food pairing: Pancakes with meat and rich tomato sauce, spaghetti with meat, 
grilled filet, grilled tenderloin, pasta with meat, minced meat cooked,
grilled beef meat, pork roast.

10€ / 37€ / 72€

Μικρό Κτήμα Τίτου Γουμένισσα (Βίβλια Χώρα)       0.75 lt
Τύπος: Ερυθρός Ξηρός
Ποικιλία: 80% Ξινόμαυρο - 20% Νεγκόσκα
Τόπος προέλευσης: Μικρό Κτήμα Τίτου - ΠΟΠ Γουμένισσα
Χαρακτηριστικά: Ο τρύγος των δύο τοπικών ποικιλιών ξεκινά στα τέλη 
Σεπτεμβρίου. Ακολουθείται κλασική ερυθρή οινοποίηση, με εκχύλιση που 
συνεχίζεται μέχρι το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης, με ήπιες αναδεύσεις. Μετά 
το τέλος της μηλογαλακτικής ζύμωσης, το κρασί παλαιώνει για ένα χρόνο σε 
δρύινα γαλλικά βαρέλια, κυρίως μεγάλου όγκου.
Έχει λαμπερό ρουμπινί χρώμα και αιθέρια μύτη, με έντονα ώριμα κόκκινα 
φρούτα φράουλας, βύσσινου και φραμπουάζ που δένουν αρμονικά με το 
φυτικό χαρακτήρα της λιαστής ντομάτας και του δεντρολίβανου και με τις 
διακριτικές νότες γιασεμιού και μπαχαριού. Φράουλα - Βύσσινο - Φραμπουάζ 
- Δεντρολίβανο - Μπαχάρι. Στο στόμα είναι κομψό, με τραγανή οξύτητα και 
μεταξένιες τανίνες να τονίζουν τη ζουμερή δομή του φρούτου, χαρίζοντας 
βάθος, αρωματική ισορροπία και μια καλής διάρκειας επίγευση.
Ένα κρασί που μπορεί να καταναλωθεί ευχάριστα τόσο φρέσκο όσο και στα 
πρώτα επτά χρόνια της ηλικίας του.

Mikro Ktima Titos Goumenissa (Vivlia Chora)        0.75 lt
Type: Red Dry Wine
Variety: 80% Xinomavro - 20% Negoska
Origin: Mikro Ktima Titos - PDO Goumenissa
Characteristics: After their manual harvest at the end of September, the two 
local varieties, Xinomavro and its obligatory blending partner Negoska, are co-
macerated and co-fermented, and the wine is aged in oak.
Mikro Ktima Titos is the result of conventional red vinification with continued 
maceration until the end of the alcoholic fermentation and gentle stirring. After 
the completion of the ensuing malolactic fermentation, the wine matures one 
year in mainly large French oak barrels. The bright ruby wine is characterised by 
a profusely fragrant nose of ripe red summer fruits. Aromas of strawberry, mo-
rello cherry and raspberry merge with layers of herbal and subtle floral scents 
suggestive of sun-dried tomatoes, rosemary, jasmine and allspice. 
Strawberry - Morello Cherry - Raspberry - Rosemary - Allspice
In the mouth, this medium-bodied dry red is elegant with lively acidity and
silky tannins that underpin a wealth of fruit flavours. This well-balanced
wine has good depth and a long aftertaste that is sure to impress.
This wine is delicious now but will keep when cellared for 5 to 7 years.

38€



κοκκινα • red

Κτήμα Άλφα        0.75 lt

Τύπος: Ερυθρός
Ποικιλία: Syrah 60%, Merlot 20%, Ξινόμαυρο 20%.
Τόπος προέλευσης: Αμπελουργική ζώνη Αμυνταίου
Χαρακτηριστικά: Λαμπερό, βαθύ ρουμπινί χρώμα με βιολετί ανταύγειες. Γήινο, 
με νότες κόκκινων φρούτων, αποξηραμένου  δαμάσκηνου και πιπεριού. Γεύση 
γενναιόδωρη, βελούδινη, στρογγυλή,  ισορροπημένη, μεστή, με νότες βανίλιας, 
δρυός και μόκας.
Αρμονία γεύσεων: Συνδυάζεται με κόκκινα κρέατα, πλούσιες σάλτσες, γλυκές 
ή πικάντικες και κρεατόπιτες. Γραβιέρα Νάξου, μπάτζος ή κεφαλογραβιέρα 
σαγανάκι.

Alpha Estate        0.75 lt

Type: Red
Variety: Syrah 60%, Xinomavro 20%, Merlot 20%.
Origin: Amyndeon plateau, North-western Macedonia
Characteristics: Deep ruby color with purple hints. Powerful, pungent aromas 
of sweet cherry, candied plum and toasty vanillin oak. Full bodied and deep  in 
dark fruit flavors, with a peppery and strong oak spicy accents background. The 
solid tannins build through the finish but there is  plenty of supporting depth of 
fruit here.
Food pairing: Pairing harmoniously with juicy red meats, venison,
barbecued or spicy cooked. Meat pies as well. Paired with aromatic
piquant cheeses  assures another intriguing suggestion.
96 points. James Halliday // 92 points. Robert Parker

46€

Ξινόμαυρο Reserve Κτήμα Άλφα        0.75 lt

Τύπος: Ερυθρός
Ποικιλία: Ξινόμαυρο 100%.
Τόπος προέλευσης: Αμπελουργική ζώνη Αμυνταίου
Χαρακτηριστικά: Λαμπερό ρουμπινί χρώμα με έντονα ερυθρές ανταύγειες. 
Σύνθετο μπουκέτο με χαρακτηριστικά αρώματα αποξηραμένου δαμάσκηνου 
και ντομάτας. Γεμάτο στόμα, εξαιρετικής ποιότητας φαινολικό δυναμικό, με 
ισορροπημένη οξύτητα και μακράς διάρκειας επίγευση. Οίνος με μεγάλες 
δυνατότητες παλαίωσης.
Αρμονία γεύσεων: Συνδυάζεται με πλούσια κρέατα ψητά ή μαγειρεμένα σε 
πλούσια σάλτσα ντομάτας. Ψητά λουκάνικα, κρεατόπιτες και ώριμα τυριά 
λιπαρά, ελαφρώς πικάντικα.

Xinomavro Reserve Alpha Estate        0.75 lt

Type: Red
Variety: Xinomavro 100%
Origin: Amyndeon plateau, North-western Macedonia
Characteristics: Bright dark ruby color. Complex nose with typical bouquet of 
sundried tomatoes, smoky black fruits, strawberries, dark cherries, licorice and 
spices. Full body, with rich fruit depth, blackberries, plums, herbaceous hints 
and oak on the back. Solid, velvety tannins and long aftertaste with persistent 
aromas.
Food pairing: Perfect match with juicy red barbecued meats, roasted lamb, 
spicy sausages, red baked peppers in olive oil, stew rabbit, light spicy full body 
cheeses.
94 points. James Halliday // 93 points. Robert Parker

40€



κοκκινα • red

Μπλε Αλεπού        0.75 lt
Τύπος: Ερυθρός
Ποικιλία: Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Merlot,
Petit Verdot
Τόπος προέλευσης: Γιαννακοχώρι
Χαρακτηριστικά: Ένα κρασί με έντονο κόκκινο χρώμα και σύνθετο χαρακτήρα, 
που συνδυάζει αρώματα βανίλιας, σοκολάτας και δρυός από το βαρέλι, με 
νότες από φρούτα των δάσους και πικάντικα μπαχαρικά. Το στόμα διαθέτει όγκο, 
στιβαρές τανίνες και έναν παχύ χαρακτήρα που ισορροπεί με τη φίνα οξύτητα. 
Η παρατεταμένη επίγευση του κρασιού αφήνει στο στόμα αρώματα φρούτων, 
πιπεριού και κανέλας.
Αρμονία γεύσεων: Έντονο, στιβαρό, με μια ζεστή αίσθηση του αλκοόλ και 
βελούδινη υφή, η Μπλε Αλεπού είναι ένα κρασί που προορίζεται για τολμηρούς 
γευστικούς συνδυασμούς, είτε με πιάτα της κλασσικής ελληνικής / γαλλικής 
κουζίνας είτε με πιάτα που χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα.

Ble Alepou        0.75 lt
Type: Dry red wine
Variety: Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Merlot, Petit Verdot
Origin: Yianakohori
Characteristics: Intensely red in color, this is a wine with a complex character, 
combining aromas of vanilla, chocolate and oak from the barrel, with notes of 
forest fruits and spices. The palate shows volume, robust tannins and a sensu-
ous viscosity that balances with the fine acidity. The lingering finish of the wine 
leaves tasty notes of fruits and spices on the mouth.
Food pairing: Intense, robust, with warm alcohol and dense texture, Ble Alepou 
is a wine destined for bold food pairings, either with dishes of the classic Greek /
French cuisine or dishes with a more creative twist.

90€



Κτήμα Άλφα Ωμέγα / Alpha Estate Omega

Βίβλια Χώρα λευκό / Biblia Chora white 1500ml

Βίβλια Χώρα κόκκινο / Biblia Chora red 1500ml

επιδορπιοσ οινοσ / dessert wine

MAGNUM wineS

9€

68€

72€



Λευκό / Ροζέ / Κόκκινο
White / Rose / Red

1/2 lt

1 lt

κρΑσΙ Χυμα / oPEn (barrEl) wine
Κτήμα Μωραΐτη (Πάρος) / Moraitis Estate (Paros)

7€

12€

ΡΕΤΣΙΝΑ / RETSINA

Ρετσίνα ονομάζεται το είδος ελληνικού κρασιού που παρασκευάζεται 
με τη προσθήκη φυτικής ρητίνης πεύκου σε λευκό κρασί. Η παραγωγή 
ρετσίνας γίνεται από την αρχαιότητα ακόμα, όταν η προσθήκη ρητίνης 
(ρετσινιού) αποσκοπούσε στην καλύτερη συντήρηση του κρασιού, και όχι 
μόνο στην προσθήκη αρώματος.

Retsina in Greek called the type of wine produced by the addition of pine 
resin plant in white wine. 
The production of retsina is from antiquity even when adding resin (res-
in) was designed to better preservation of wine, and not only add flavor.

Κουρτάκη / Κοurtaki 0.75 lt 14€



Υπεύθυνος κατά το νόμο: Mιχάλης Ρούσσος
Στις τιμές περιλαμβάνεται το Φ.Π.Α. και τα 
δημοτικά τέλη.

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα 
δελτία, σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για τη 
διατύπωση οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να 
πληρώσει εαν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό 
στοιχείο (απόδειξη - τιμολόγιο).

Responsible by law: Michalis Roussos
All Taxes are included in the prices. You can find a 
complaint form in our establishment.

The shop is obliged to have printed documents in 
special case beside the exit for setting out of any 
existed complaint. 

Consumer is not obliged to pay if the notice
of payment has not been received
(receipt - invoice).


