ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ
WHITE WINES

Μοσχοφίλερο Επιλογή Ζωής, Οίνωσις
Moschofilero Life Choice, Oinosis 750ml.
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος – P.G.I. Peloponnese
Ποικιλία: 100% Μοσχοφίλερο
Χαρακτηριστικά: Εξαιρετική επιλογή Μοσχοφίλερου ζυμωμένο προσεκτικά σε
χαμηλή θερμοκρασία για την ανάδειξη φίνων λουλουδάτων αρωμάτων.
Variety: 100% Moschofilero
Characteristics: Excellent choice of Moschofilero carefully fermented at low
temperature to emerge its fine floral aromas.
Συνοδεύεται ευχάριστα από ορεκτικά και λαδερά εποχής.
Pleasantly accompanied with appetizers and cooked vegetables and pulse.

Ροδίτης Επιλογή Ζωής, Οίνωσις
Roditis Life Choice, Oinosis 750ml.
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος – P.G.I. Peloponnese
Ποικιλία: 100% Ροδίτης
Χαρακτηριστικά: Πρασινοκίτρινο χρώμα. Άρωμα φρέσκων φρούτων με
ευχάριστες νότες εσπεριδοεϊδών και πράσινου μήλου. Ζωηρή φρεσκάδα
ισορροπημένη με δροσερή οξύτητα. Αρμονικό και αρωματικό στο στόμα, με μια
πλούσια επίγευση.
Variety: 100% Roditis
Characteristics: Greenish color. Aroma of fresh fruit with pleasant notes of
citrus and green apple. Vivid freshness balanced with refreshing acidity.
Harmonious and aromatic in the mouth, with a rich aftertaste.
Συνοδεύεται ευχάριστα από σαλάτες και γεμιστά.
Pleasantly accompanied with salads and stuffed tomatoes and peppers.

Μαλαγουζιά, Τετράμυθος BIO
Malagousia, Tetramythos BIO 750ml.
Π.Γ.Ε. Αχαΐα – P.G.I. Achaia
Ποικιλία: 100% Μαλαγουζιά
Χαρακτηριστικά: Λευκοκίτρινο χρώμα με αρώματα γιασεμιού και περγαμόντου.
Πλούσιο και αρωματικό στο στόμα με τραγανή οξύτητα και μακρά επίγευση.
Variety: 100% Malagousia
Characteristics: Yellow-white color, aromas of jasmine and bergamot. Rich
and aromatic in the mouth with crispy acidity and long aftertaste.
Συνοδεύεται ευχάριστα από ριζότο θαλασσινών και ψαρικά.
Pleasantly accompanied with seafood risotto and fish.

Φεγγίτες, Οινογένεσις
Feggites, Oenogenesis 750ml.
Π.Γ.Ε. Μακεδονία – P.G.I. Macedonia
Ποικιλία: 50% Sauvignon Blanc, 50% Ασύρτικο
Χαρακτηριστικά: Χρώμα φωτεινό, ισορροπημένο στόμα με μεγάλη αρωματική
διάρκεια.
Variety: 50% Sauvignon Blanc, 50% Asyrtiko
Characteristics: Bright color, balanced mouth with great aromatic maturity.
Συνοδεύεται ευχάριστα από ψάρια σχάρας και θαλασσινούς μεζέδες.
Pleasantly accompanied with grilled fish and seafood.

Σαββατιανό, Μυλωνάς
Savatiano, Mylonas 750ml.
Π.Γ.Ε. Αττική – P.G.I. Attika
Ποικιλία: 100% Σαββατιανό
Χαρακτηριστικά: Λαμπερό λεμονί χρώμα με πράσινες ανταύγειες. Αρώματα
μεσαίας έντασης, πυρηνόκαρπων φρούτων, λευκών λουλουδιών με
χαρακτηριστικές βοτανικές νότες. Πλούσιο στο στόμα με τα αρώματα να
συνεχίζουν στην ίδια ένταση και να ισορροπούν με την δροσερή του οξύτητα.
Variety: 100% Savatiano
Characteristics: Bright lemon color with green highlights. Medium intensity
aromas of stone fruits and white flowers with characteristic herbal notes.
Medium body with refreshing acidity and fruity aftertaste.
Συνοδεύεται ευχάριστα από Μεσογειακή κουζίνα και αρνάκι λεμονάτο.
Pleasantly accompanied with Mediterranean cuisine lemon lamb.

Μονόλιθος, Μπαϊρακτάρης
Monolithos, Bairaktaris 750ml.
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος – P.G.I. Peloponnese
Ποικιλία: 33,3% Μοσχάτο Αλεξανδρείας, 33,3% Chardonnay, 33,3% Sauvignon Βlanc
Χαρακτηριστικά: Κρασί κιτρινοπράσινο στην όψη με εξαιρετική αρωματική παλέτα
τόσο στη μύτη όσο και στο στόμα, με νότες μελιού και ώριμων τροπικών φρούτων.
Η χαρακτηριστική του οξύτητα το κάνει ευχάριστο και ευκολοσυνδύαστο με πιάτα
της Μεσογειακής κουζίνας.
Variety: 33,3% Muscat of Alexandria, 33,3% Chardonnay, 33,3% Sauvignon
Βlanc
Characteristics: Wine green-yellow in appearance with great aromatic palette both in the nose and in the mouth with notes of honey and mature tropical fruits. The characteristic acidity makes it pleasant and easy combined
with dishes of Mediterranean cuisine.
Συνοδεύεται ευχάριστα από oρεκτικά και πέννες κοτόπουλο.
Pleasantly accompanied with appetizers and chicken with penne.

Πέτρα, Οίνωσις
Petra, Oinosis 750ml.
Π.Γ.Ε. Αχαΐα – P.G.I. Achaia
Ποικιλία: 50% Sauvignon Blanc, 50% Μαλαγουζιά
Χαρακτηριστικά: Χρώμα κιτρινοπράσινο, με αρώματα εσπεριδοειδών και
τροπικών φρούτων. Κρασί νευρικό και στρογγυλό με μεγάλη επίγευση.
Variety: 50% Sauvignon Blanc, 50% Malagousia
Characteristics: Color yellowish green, with aromas of citrus and tropical
fruits. Wine nervous and round with great aftertaste
Συνοδεύεται ευχάριστα από γαρίδες, αστακό, σολωμό σχάρας και τηγανιτά ψάρια.
Pleasantly accompanied with shrimp, lobster, grilled salmon and fried fish.

Μηλιά Sauvignon, Τετράμυθος
Milia Sauvignon,Tetramythos 750ml.
Π.Γ.Ε. Αχαΐα – P.G.I. Achaia
Ποικιλία: 100% Sauvignon Blanc
Χαρακτηριστικά: Χρυσοκίτρινο χρώμα, αρώματα εσπεριδοεϊδών, βανίλιας και
βασιλικού. Γεμάτο στόμα και μακρά επίγευση.
Variety: 100% Sauvignon Blanc
Characteristics: Golden yellow color, aromas of citrus, vanilla and basil. Full
mouth and long aftertaste.
Συνοδεύεται ευχάριστα από ψάρια σχάρας και λευκά κρέατα (σουβλάκι κοτόπουλο).
Pleasantly accompanied with grilled fish and white meat (chicken skewer).

Βίβλια Χώρα
Vivlia Chora 750ml.
Ποικιλία: Ασύρτικο 40%, Sauvignon Blanc 60%
Χαρακτηριστικά: Απαλό πρασινοκίτρινο χρώμα με προκλητική διαύγεια. Το
πάντρεμα της κοσμοπολίτικης αρωματικής εμπειρίας με την πολυδυναμική
ελληνική, δίνει 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.
Variety: Assyrtiko 40%, Sauvignon Blanc 60%
Characteristics: A gentle, yellow-green colour of remarkable clarity. The
marriage of the cosmopolitan and fragrant Sauvignon with the Greek Assyrtiko produces a wine with a powerful aroma redolent of exotic fruit, peach
and citrus. A rich, cool and beautifully balanced flavour, pleasant acidity and
a lasting, fragrant aftertaste.
Συνοδεύεται ευχάριστα από ψάρικα σχάρας.
Pleasantly accompanied with grilled fish.

Ρετσίνα, Μυλωνάς
Retsina, Mylonas 750ml.
Ονομασία κατά παράδοση – Traditional Designation
Ποικιλία: 100% Σαββατιανό
Χαρακτηριστικά: Λαμπερό λεμονί χρώμα με πράσινες ανταύγειες. Αρώματα
μαστίχας, ροδάκινου, μάνγκο και λεμονιού μαζί με εκείνα άσπρων λουλουδιών
και βοτάνων. Στο στόμα τα αρώματα συνεχίζουν με την ίδια ένταση και ισορροπούν
με την δροσερή του οξύτητα. Η επίγευση φρουτώδης, βοτανική και επίμονη.
Variety: 100% Savatiano
Characteristics: Bright lemon color with green highlights. Aromas of mastiha, peach, mango, lemon and herbs. In the pallet, the intense aromas balance with the refreshing acidity. Instense, botanical and fruity aftertaste.
Συνοδεύεται ευχάριστα από κρύα ορεκτικά (σκορδαλιά, τζατζίκι) και ελληνικούς μεζέδες.
Pleasantly accompanied with cold appetizers (garlic sauce, tzatziki) and Greek appetizers.

ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ
ROSE ΟΙΝΟΙ
Επιλογή Ζωής Ημίξηρο, Οίνωσις
Life Choice Demi Sec, Oinosis 750ml.
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος – P.G.I. Peloponnese
Ποικιλία: 10% Αγιωργίτικο, 50% Ασύρτικο, 40% Μαλαγουζιά
Χαρακτηριστικά: Χρώμα ανοιχτό ροδί στην όψη, με γλυκά κόκκινα φρούτα του
δάσους να επικρατούν στη μύτη και να συμπληρώνει το στόμα ώριμη φράουλα.
Κρασί δροσερό, ευχάριστο με μακριά γλυκιά επίγευση.
Variety: 10% Agiorgitiko, 50% Asyrtiko, 40% Malagousia
Characteristics: Pale rosy in appearance, with sweet red berries dominating
the nose and fills the mouth ripe strawberry. Cool wine, pleasant with long
sweet aftertaste.
Συνοδεύεται ευχάριστα από πικάντικους μεζέδες.
Pleasantly accompanied with spicy appetizers.

Φεγγίτες, Οινογένεσις
Feggites, Oenogenesis 750ml.
Π.Γ.Ε. Δράμα – P.G.I. Drama
Ποικιλία: 85% Grenache Rouge, 15% Cabernet Sauvignon
Χαρακτηριστικά: Οι ροζέ Φεγγίτες είναι ένα πικάντικο και διαφορετικό κρασί
που ξεχωρίζει από τα περισσότερα της κατηγορίας του. Χρώμα ανοιχτό σομόν,
εμπνευσμένο από τα Γαλλικά κρασιά της Προβηγκίας, προκαλεί έντονο οινικό
ενδιαφέρον.
Variety: 85% Grenache Rouge, 15% Cabernet Sauvignon
Characteristics: Rose Feggites is a spicy and different wine that stands out
from most of its class. Color bright salmon, inspired by the French wines of
Provence, causing intense wine interesting.
Συνοδεύεται ευχάριστα από αστακομακαρονάδα.
Pleasantly accompanied with spaghetti lobster.

Ροζέ, Μπαϊρακτάρης
Roze, Bairaktaris 750ml.

Κτήμα Άλφα
Alpha Estate 750ml

Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος – P.G.I. Peloponnese
Ποικιλία: 80% Αγιωργίτικο , 20% Ασύρτικο
Χαρακτηριστικά: Κρασί ελκυστικό με αρώματα κερασιού και βύσσινου με τραγανή
οξύτητα που του χαρίζουν γεμάτη επίγευση.
Variety: 80% Agiorgitiko, 20% Asyrtiko
Characteristics: Wine with attractive aromas of cherry and sour cherry with
crispy acidity which give full aftertaste.
Συνοδεύεται ευχάριστα από σπαγγέτι ακροπόλ.
Pleasantly accompanied with spaghetti Acropol.

Π.Γ.Ε. Φλώρινα – P.G.I. Florina
Ποικιλία: Syrah 60%, Merlot 20%, Ξινόμαυρο 20%
Χαρακτηριστικά: Λαμπερό, βαθύ ρουμπινί χρώμα με βιολετί ανταύγειες. Έντονο
και πολύπλοκο μπουκέτο, γήινο, με νότες κόκκινων φρούτων, αποξηραμένου
δαμάσκηνου και πιπεριού.
Variety: Syrah 60%, Xinomavro 20%, Merlot 20%
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.
Συνοδεύεται ευχάριστα από κρέατα στη σχάρα (φιλέτο και μπριζόλα).
Pleasantly accompanied with grilled meat (filet and steak).

Merlot Άρωμα Ελλάδας, Κιντώνης
Merlot Aroma Elladas, Kintonis 750 ml
Ποικιλία: 100% Merlot
Χαρακτηριστικά: Έντονο ροζέ χρώμα και αρώματα κόκκινων άγουρων
φρούτων σε φόντο φράουλας. Η έντονη οξύτητα ισορροπεί με την ήπια
τανικότητα,δημιουργώντας ένα αρμονικό σύνολο. Αποτέλεσμα, ένα κρασί που
διαρκεί στο στόμα με τον πλούσιο όγκο του. Απολαύστε το φρέσκο στον πρώτο χρόνο της ζωής του.
Variety: 100% Merlot
Characteristics: Intense rose color and aromas of unripe red fruit in strawberry background. The bright acidity balances with the mild tannins, creating harmony. As a result a wine that lasts in the mouth with a rich volume.
Enjoy the fresh, the first year of his life.
Συνοδεύεται ευχάριστα από σπαγγέτι Νοπολιτέν.
Pleasantly accompanied with spaghetti Napolitan.

ΕΡΥΘΡOI ΟΙΝΟΙ
RED ΟΙΝΟΙ
Αγιωργίτικο Επιλογή Ζωής, Οίνωσις
Agiorgitiko Life Choice, Oinosis 750ml.
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος – P.G.I. Peloponnese
Ποικιλία: 100% Αγιωργίτικο
Χαρακτηριστικά: Αγιωργίτικο, ποικιλία ελληνική με ρίζες της στη Νεμέα. Στη
φρέσκια του μορφή διακρίνεται για το λαμπερό κόκκινο χρώμα του, το άρωμα
βουτύρου και άγουρων κόκκινων φρούτων και την δροσερή οξύτητα.
Variety: 100% Agiorgitiko
Characteristics: Agiorgitiko variety with Greek roots in Nemea. In the fresh
form is distinguished by its bright red color, the aroma of butter and unripe
red fruit and fresh acidity.
Συνοδεύεται ευχάριστα από παστίτσιο, μουσακά και σουτζουκάκια.
Pleasantly accompanied with lasagna, moussaka and spicy meatballs.

Νεμέα, Μπαϊρακτάρης
Nemea, Bairaktaris 750ml.
Π.Ο.Π. Νεμέα – P.D.O. Nemea
Ποικιλία: 100% Αγιωργίτικο
Χαρακτηριστικά: Λαμπερό κόκκινο χρώμα με έντονη μύτη μαύρου κερασιού και
βατόμουρου, μαλακές τανίνες και γεμάτο σώμα.
Variety: 100% Αgiorgitiko
Characteristics: Bright red color with an intense nose of black cherry and
blackberry, soft tannins and full body.
Συνοδεύεται ευχάριστα από μοσχάρι μαγειρευτό (γιουβέτσι, στιφάδο, κοκκινιστό).
Pleasantly accompanied with cooked veal (pasta, stew, in tomato sauce).

Cabernet Sauvignon, Τετράμυθος
Cabernet Sauvignon,Tetramythos 750ml.
Π.Γ.Ε. Πλαγιές Αιγιαλείας – P.G.I. Aegialia Slopes
Ποικιλία: 100% Cabernet Sauvignon
Χαρακτηριστικά: Έντονο βαθυκόκκινο χρώμα, αρώματα μικρών κόκκινων
φρούτων, πιπεριάς, καπνού και βανίλιας.
Variety: 100% Cabernet Sauvignon
Characteristics: Deep red color, small red fruit, herbs, pepper and vanilla flavours.
Συνοδεύεται ευχάριστα από mix-grill κρεάτων, μοσχαρίσια μπριζόλα.
Pleasantly accompanied with mix grill and veal steak.

Merlot-Αγιωργίτικο ΠαλαίωσηςΕπιλογή Ζωής, Οίνωσις
Merlot-Agiorgitiko Aged Life choice, Oinosis 750ml.
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος – P.G.I. Peloponnese
Ποικιλία: Merlot, Αγιωργίτικο
Χαρακτηριστικά: Έντονο σκούρο βιολετί χρώμα με πορφυρές αποχρώσεις που
εντυπωσιάζει. Στο στόμα βρίσκεται ισορροπημένο δέσιμο από απαλές τανίνες και
νότες δρυός ενώ στη μύτη διακρίνονται αρώματα μαρμελάδας ώριμων κόκκινων
φρούτων και μόκας.
Variety: Merlot, Agiorgitiko
Characteristics: Intense dark purple color with purple hues that impresses.
Balanced mouthfeel by tying soft tannins and hints of oak on the nose and
distinct aromas of ripe red fruit jam and mocha.
Συνοδεύεται ευχάριστα από μπριζολάκια χοιρινά και ψαρονέφρι.
Pleasantly accompanied with pork chops and tenderloin.

Μηλιά, Τετράμυθος
Milia, Tetramythos 750ml.
Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος – P.G.I. Peloponnese
Ποικιλία: 20% Cabernet Sauvignon, 66% Merlot & 14% Μαύρο Καλαβρυτινό
Χαρακτηριστικά: Βαθυκόκκινο χρώμα, έντονο άρωμα κόκκινων φρούτων,
βανίλιας και καραμέλας βουτύρου. Γεμάτο στόμα δίχως επιθετικές τανίνες.
Variety: 20% Cabernet Sauvignon, 66% Merlot & 14% Black of Kalavryta
Characteristics: Deep red colour, red fruit, vanilla and butterscotch flavour.
Full mouthfeel with round tannins.
Συνοδεύεται ευχάριστα από παϊδάκια, αρνί και ψαρονέφρι γεμιστό.
Pleasantly accompanied with chops, lamb and stuffed tenderloin.

Φεγγίτες, Οινογένεσις
Feggites, Oenogenesis 750ml.

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΜΑΣ
HOUSE WINE

Π.Γ.Ε. Δράμα – P.G.I. Drama
Ποικιλία: 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Cabernet Franc
Χαρακτηριστικά: Ωριμάζει μετά την εμφιάλωση του και στην φιάλη, αποκτώντας
πλούσιο σώμα με γευστική ισορροπία και μεταξένιες τανίνες. Ένα κόκκινο κρασί
που ο χρόνος, του προσθέτει στιβαρή και καλοδομημένη γεύση.
Variety: 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Cabernet Franc
Characteristics: Ripens after bottling, acquiring rich body with balance of flavor and silky tannins. A red wine that time, adds robust and well structured taste.
Συνοδεύεται ευχάριστα από φιλέτο μοσχαρίσιο.
Pleasantly accompanied with veal filet.

ΛΕΥΚΟ
ΡΟΖΕ
ΕΡΥΘΡΟ

Ερυθρό, Μυλωνάς
Red, Mylonas 750ml.
Π.Γ.Ε. Αττική – P.G.I. Attika
Ποικιλία: 40% Merlot, 40% Αγιωργίτικο, 20% Μανδηλαριά
Χαρακτηριστικά: Χρώμα ρουμπινί με πορφυρές ανταύγιες. Πυκνό άρωμα
κόκκινων και μαύρων φρούτων, μπαχαρικών, σοκολάτας και βανίλιας. Πλούσιο
και γευστικό στόμα με ώριμες τανίνες και ζωηρή οξύτητα.
Variety: 40% Merlot, 40% Agiorgitiko, 20% Mandilaria
Characteristics: Ruby with purple highlights. Intense aromas of red and
black fruits, spices, chocolate and vanilla. Rich and tasteful with mature tannins and refreshing acidity.
Συνοδεύεται ευχάριστα mix grill κρεάτων και ψαρονέφρι στη σχάρα.
Pleasantly accompanied with mix grill and grilled tenderloin.

Νάουσσα, Κιντώνης
Naoussa, Kintonis 750ml.
Π.Ο.Π. Νάουσσα – P.D.O. Naoussa
Ποικιλία: 100% Ξινόμαυρο
Χαρακτηριστικά: Εντυπωσιάζει με την κομψότητα και την πολυπλοκότητά της.
Έντονο πορφυρό χρώμα και αρωματικό μπουκέτο φρούτων και ξηρών σύκων.
Γλυκιά επίγευση, που συνοδεύει άριστα μαύρη σοκολάτα. Σερβίρεται στους 16°C.
Variety: 100% Xinomavro
Characteristics: It impresses with its elegance and complexity. Intense purple color and aromatic bouquet of fruit and figs. Sweet aftertaste, accompanying excellent dark chocolate. Served at 16°C.
Συνοδεύεται ευχάριστα από μπιφτέκι γεμιστό και μπριζολάκια χοιρινά.
Pleasantly accompanied with stuffed burger and pork chops.

ΜΠΥΡΕΣ
BEERS

DRAFT 0,5L
DRAFT 0,3L
ΑΛΦΑ 500ml
ΜΥΘΟΣ
ΑMSTEL
KAISER

