Wine List
Λευκά
BLENDER
9.50
Λευκός ξηρός, Σαββατιανό - Chardonnay
Μικροοινοποιείο Ακριώτου - Βοιωτία
Χρώµα ανοιχτό λεµονί. Στη µύτη ανάλαφρα αρώµατα
εσπεριδοειδών & λευκών λουλουδιών.
Το στόµα δροσερό, ισορροπηµένο, αρωµατικό,
µε επίγευση που διαρκεί.
23.00
ΣΚΑΛΑ
Λευκός ξηρός, Ασύρτικο - Μαλαγουζιά
Κτήµα Γάτσινος - Νεµέα
Λευκοκίτρινο χρώµα. Στη µύτη & στο στόµα ευδιάκριτα
αρώµατα εσπεριδοειδών, λευκών φρούτων, βασιλικού
& µέντας. Πικάντικη οξύτητα, πολύ µεγάλο στόµα &
µακρά επίγευση.
22.00
ΡΟ∆ΙΤΗΣ Μ20
Λευκός ξηρός, Ροδίτης
Μ20 Οινοποιητική - Αιγιαλεία
Λαµπερό λεµονοκίτρινο χρώµα και αρώµατα
εσπεριδοειδών & τροπικών φρούτων. Πλούσιο σώµα,
µε ισορροπηµένη οξύτητα & µακρά επίγευση.
34.00
2 ΚΟΣΜΟΙ
Λευκός ξηρός, Ασύρτικο
Οινοποιείο Γκότσης - Μεσσηνία
Λαµπερό λεµονοκίτρινο χρώµα & αρώµατα
εσπεριδοειδών, λευκών ανθέων & ορυκτότητας.
Γεµάτο σώµα, ισορροπηµένο, µε αναζωογονητική
οξύτητα, λιπαρότητα & µακρά επίγευση.

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
25.00
Λευκός ξηρός, Μοσχοφίλερο
Κτήµα Τσέλεπος - Μαντινεία
Χρώµα αχυροκίτρινο. Λεπτά αρώµατα µεγάλης έντασης,
κυρίως από εσπεριδοειδή, λεµονανθούς &
τριαντάφυλλο. Καθαρό στόµα, µε έντονη οξύτητα &
επίγευση που διαρκεί.
ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ
27.00
Λευκός ξηρός, Μαλαγουζιά
Οινοποιείο Αργυρίου - Παρνασσός
Χρώµα ανοιχτό κιτρινοπράσινο. Πλούσια αρώµατα
εσπεριδοειδών, άγουρων λευκόσαρκων & τροπικών
φρούτων, µε νότες αρωµάτων λευκών λουλουδιών
& φλαµουριού. Μέτριο σώµα, ζωηρή οξύτητα και
µέτριας διάρκειας επίγευση.
50.00
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Λευκός ξηρός, Ασύρτικο
Αµπελώνες Βασσάλτη - Σαντορίνη
Χρώµα αχυροκίτρινο. Στην µύτη αρώµατα λεµονιού &
γκρέιπφρουτ, ελαφρόπετρας & ώριµων τροπικών
φρούτων, νότες από αγιόκληµα & θαλασσινή
αλατότητα. Στο στόµα αλµυρά πράσινα φρούτα, µε
υψηλά επίπεδα ορυκτότητας, τραγανή οξύτητα και
µεγάλη επίγευση.
30.00
RISELING Specials
Λευκός ξηρός, Riesling
Οινοποιείο Βεγορίτις - Φλώρινα
Χρώµα λεµονί. Φρέσκα αρώµατα από αχλάδι,
ροδάκινο, lime,βερίκοκο, νυχτολούλουδο & γιασεµί.
Ισορροπηµένη οξύτητα και µακράς διάρκειας
τραγανό τελείωµα.

Ροζέ
9.50
BLENDER
Ροζέ ηµίξηρος, Ασύρτικο - Μοσχοφίλερο,
Μικροοινοποιείο Ακριώτου - Βοιωτία
Χρώµα απαλό ροζ. Αρώµατα λουλουδιών µε νύξεις
εσπεριδοειδών & lime. Ανάλαφρο & ισορροπηµένο,
µε δροσερή οξύτητα & ευχάριστη επίγευση.
30.00
ΣΚΑΛΑ
Ροζέ ξηρός, Αγιοργίτικο,
Κτήµα Γάτσινος - Νεµέα
Χρώµα λαµπερό ροζ. Έντονα αρώµατα κόκκινων
φρούτων, φράουλας, κερασιού & βατόµουρων.
Γεµάτο σώµα µε τραγανή οξύτητα & ευχάριστη επίγευση.
29.00
GRIS DE NUIT
Ροζέ ξηρός, Μοσχοφίλερο,
Κτήµα Τσέπελος - Μαντινεία
Απαλό ροδί χρώµα. Αρώµατα τριαντάφυλλου,
λουκουµιού & ανθών λεµονιάς, µε νότες πετροκέρασου,
ροζ γκρέιπφρουτ & γλυκού µήλου.
Στόµα πλούσιο, µε µέτριο σώµα & τραγανή οξύτητα.
Μακράς διάρκειας επίγευση εσπεριδοειδών.
55.00
M MINUTY
Ροζέ ξηρός, Cinsaut, Grenache Rouge, Syrah,
Chateau Minuty - France
Χρώµα απαλό ροζ σοµόν. Αρώµατα πυρηνόκαρπων
φρούτων, όπως ροδάκινο, νεκταρίνι, βερίκοκο &
µικρών κόκκινων φρούτων του δάσους. Στο στόµα ξηρό,
φρουτώδες, µε τραγανή οξύτητα & µακρά επίγευση.

Αφρώδεις
24.00
PINOT ROSE SPUMANTE
Ροζέ ξηρός, Pinot Noir - Pinot Blanc,
Rivani - Italy
Χρώµα απαλό ροζ τριανταφυλλί µε σοµόν
ανταύγειες. Στη µύτη έντονο µπουκέτο από λεπτά
αρώµατα λευκών & κόκκινων µούρων, µε
κοµψές φρυγανισµένες νότες ψωµιού.
Γεύση πλούσια, ισορροπηµένη, στόµα δροσερό
µε απολαυστικές επίµονες φυσαλίδες και
ευχάριστο τελείωµα.

Ερυθροί
9.50
BLENDER
Ερυθρός ξηρός, Merlot - Μαύρο Καλαβρυτινό,
Μικροοινοποιείο Ακριώτου - Βοιωτία
Χρώµα λαµπερό κόκκινο. Πλούσια αρώµατα
βύσσινου, κερασιού, βατόµουρου και διακριτικές
νότες µπαχαρικών & βανίλιας. Στόµα βελούδινο, µε
µαλακές τανίνες & ευχάριστο τελείωµα.

ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ
23.00
Ερυθρός ξηρός, Pinot Noir,
Μικροοινοποιείο Ακριώτου - Βοιωτία
Φωτεινό ρουµπινί χρώµα µε πορφυρές ανταύγειες.
∆ροσερά αρώµατα φρέσκων κόκκινων φρούτων,
µαρµελάδα φράουλας, νύξεις δέρµατος & γλυκόριζας.
Μέτριο σώµα, απαλές τανίνες, ισορροπηµένη οξύτητα
και µακράς διάρκειας φρουτένια επίγευση.
32.00
∆ΙΛΟΦΟΣ
Ερυθρός ξηρός, Cabernet Sauvignon - Merlot,
Κτήµα Τσέλεπος - Μαντινεία
Χρώµα βαθυκόκκινο. Αρώµατα ώριµων κόκκινων
φρούτων του δάσους, όπως κεράσια, φραγκοστάφυλα
& δαµάσκηνα, σε συνδυασµό µε µια γλυκιά αίσθηση
βανίλιας από το δρυ. Φρουτώδης γεύση, άφθονες &
µαλακές τανίνες και µακρά επίγευση.

24.00
MOSCATO D’ ASTI
Λευκό ηµίγλυκο, ηµιαφρώδες,
Antica Cantina di Calosso - Italy
Χρώµα λευκό µε έντονα φρουτώδη αρώµατα
ροδάκινου, εσπεριδοειδών, αχλαδιού και
λευκών άνθεων. Νόστιµο, γλυκό, µε παιχνιδιάρικες
φυσαλίδες, δροσερή οξύτητα & ευχάριστη επίγευση.
35.00
AMALIA BRUT
Λευκός ξηρός, Μοσχοφίλερο,
Κτήµα Τσέλεπος - Μαντινεία
Ανοιχτό κιτρινοπράσινο χρώµα & λεπτές φυσαλίδες
µε ένταση & αντοχή στο χρόνο. Στη µύτη διακρίνονται
αρώµατα λεµονανθών & µελιού, µε φόντο ευωδιές
τσουρεκιού & τριαντάφυλλου. Στο στόµα νότες
αρωµάτων ζυµών & ψηµένου τοστ που
συνοδεύονται από τραγανή οξύτητα.

