


λευκά κρασιά
Μικρός Πρίγκιπας 750ml  ................................................ 12.50
Από την Κίσσαμο Χανίων και τον Καραβιτάκη ένα δροσερό λευκό κρασί 
με τις ποικιλίες βιλάνα και βιδιανό να δίνουν ένα εξαιρετικό συνδυασμό 
αρωμάτων και φρεσκάδας.
Μοσχοφίλερο Γιορτή 750ml ............................................. 12.50
Από την Νεμέα και την φημισμένη ποικιλία Μοσχοφίλερο με έντονα 
αρώματα σε συνδυασμό με την ισορροπημένη γεύση που αποτελούν τα 
βασικά τους χαρακτηριστικά.
Βιδιανό 3 κλίματα 750ml .................................................. 17.50
Από τον Καραβιτάκη ένα εξαιρετικό Βιδιανό 100% μια από τις πολλές 
υποσχόμενες κρητικές ποικιλίες πληθωρικό στο στόμα με πλούσια 
αρώματα βερίκοκου και τροπικών φρούτων.
Μαντινεία Νασιάκου 750ml .............................................  18.00
Λευκός ξηρός οίνος. Μαντινεία από την ποικιλία Μοσχοφίλερο. Ανθώδες 
και αρωματικό με λαμπερό κιτρινοπράσινο χρώμα 
και κομψά αρώματα λεμονιού και τριαντάφυλλου.
Μοσχάτο Σπίνας Πατεριανάκη 750ml  Βιο .......................18.80
Απολαυστικό μοσχάτο σπίνας 100% με αρκετά αρώματα άσπρων 
λουλουδιών βιολέτας σώμα και φρουτώδη επίγευση.
Μαλαγουζιά Κτήμα Άλφα 750ml  ..................................... 19.50
100% μαλαγουζιά με λαμπερό χρώμα και αρώματα λευκών λουλουδιών 
εσπεριδοειδών με ισορροπία δροσιά και φινέτσα.
Μοσχοφίλερο Blanc de gris Τσέλεπου 750ml ................. 20.80
Ένα εξαιρετικό κρασί με λεπτά αρώματα εσπεριδοειδών και λεμονανθών 
με πολύ υψηλή  βαθμολογία από την Robert Parker’s Rating στα 
καλύτερα κρασιά για το 2015.
Sauvignon Καρυπίδη Bio 750ml .......................................21.60
Ένα Sauvignon Blanc με πολλές διακρίσεις βιολογικό με πλούσια γεύση 
και διακρίνεται δροσερή οξύτητα  νότες ώριμων φρούτων λιπαρότητα 
πολυπλοκότητα με φρουτώδη επίγευση.
Sauvignon blanc Πλυτό Emphasis 750ml  ....................... 21.80
Από τον Δασκαλάκη ένα εξαιρετικό κρασί με τις ποικιλίες sauvignon 
και πλυτό με απαλό χρυσαφί χρώμα πολύπλοκη  μύτη και φρουτώδη 
χαρακτηριστικά.
Βιδιανό Κτήμα Ζαχαριουδάκη 750ml Bio  ........................23.80
Εξαιρετικό βιδιανό 100%  εκρηκτικό  αρωματικό με φινέτσα και 
ισορροπία με χρυσοπράσινο χρώμα και  τουλάχιστον 5 μήνες βαρέλι.
Santos Ασύρτικο 750ml ................................................... 24.80
Εξαιρετικό ασύρτικο από την Σαντορίνη με χρώμα κίτρινο με γκρι 
ανταύγειες αρώματα φρούτων και μελιού. Με μια δυναμική οινοποίηση 
παράγουν ένα μοναδικό κρασί. 
Βιβλία Χώρα Sauvignon Ασύρτικο 750ml Bio ..................27.50
Ένα απολαυστικό δροσερό κρασί από την περιοχή της Kαβάλας με 
φρέσκια φρουτώδες κρυσταλλένια γεύση με έντονα φρουτώδη αρώματα 
από εξωτικά φρούτα.
Chardonnay Σεμέλη 750 ml ..............................................27.50
Εξαιρετικό Chardonnay με σύνθετη παλέτα  αρωμάτων ώριμων φρούτων 
και εσπεριδοειδών σε φόντο μελιού βανίλιας και καπνού δρύινου. Λιπαρό 
και ισορροπημένο στο στόμα με μεγάλο όγκο.
Πλαγίως Chardonnay 750ml ........................................... 32.00
Από το κορυφαίο κτήμα Βιβλία Χώρα ένα εξαιρετικό λευκό κρασί με 
ωρίμανση σε δρύινα βαρέλια για 8 μήνες με πλούσιο σώμα και αρώματα 
πραλίνας φουντουκιού κίτρινων φρούτων νότες βανίλιας μελιού και ξηρών 
καρπών.
Όβηλος Semillion Ασύρτικο 750ml Biο .......................... 36.00
Ένα από τα καλύτερα ελληνικά λευκά κρασιά με τις ποικιλίες Semilion και 
ασύρτικο με βαρέλι 8 μήνες και κιτρινοπράσινο χρώμα με ένα ιδιαίτερο 
άρωμα βερίκοκου και μελιού.

λευκά κρασιά του κόσμου
Frascati Superiore 750ml ................................................  14.80
Από την περιοχή Frascati νότια τις Ρώμης και τον Zonin ένα κρασί 
με φίνα, βελούδινη και ευχάριστη γεύση με λευκόχρυσο χρώμα και 
πλούσιο άρωμα.
Moreau Blanc 750ml ........................................................14.60
Από τον Γαλλικό αμπελώνα και τον J. Moreau & Fils ένα κρασί με 
λεπτά φρουτώδη αρώματα δροσερό στο στόμα και ελαφρύ σώμα.
Pinot Grigio 750ml  .........................................................  19.40
Ένα μοντέρνο Ιταλικό κρασί του Zonin με πολύ φινέτσα και αχυρένιο 
χρώμα, ντελικάτο μπουκέτο με αρώματα ανθών αμυγδαλιάς και 
ροδάκινου.
Cotes du Rhone Blanc 750 ml  ........................................  26.00    
Από την περιοχή του Ροδανού στην Γαλλία και τον εξαιρετικό οινολόγο 
E.Gyigal ένα οίνος με πλούσιο σώμα και αρώματα βερίκοκου, ακακίας 
και άσπρου ροδάκινου. 
Chablis 750ml ..................................................................  28.30
Από τον J. Moreau &  fils  ένα ώριμο Chardonnay από την Γαλλία, 
λαμπερό στην όψη με χρυσοπράσινο χρώμα και αρώματα βανίλιας 
και αμυγδάλου.
Gewurztraminer 750 ml .................................................. 34.00
Από την Αλσατία ένα από τα κορυφαία οινοποιεία τις Γαλλίας και 
την ευωδιαστή ποικιλία Gewurztraminer με όμορφα λουλουδάτα 
αρώματα και υπέροχο σώμα.

Riesling 750ml ................................................................ 36.00
Από την Γαλλία και την περιοχή τις Αλσατίας και τον Leon Beyer και 
την εξαιρετική ποικιλία Riesling με φρέσκα φρουτώδη αρώματα 
και κοφτερή οξύτητα.



ροζέ κρασιά  

Ορεινός Ήλιος Σεμέλη 750ml ...........................................16.80
Από την Νεμέα και την ποικιλία Αγιωργίτικο με ζωηρό κερασοκόκκινο 
χρώμα με αρώματα γλυκών φρούτων και σοκολάτας γάλακτος με ένα  
χρυσό βραβείο 2015 στην Γαλλία (Concours Mondial de Bruxelles).

Pink Μανουσάκη  750ml  ................................................  16.80
Από το Βατόλακκο Χανίων ένα δροσερό ροζέ κρασί από την ποικιλία 
Syrah και Grenache Rouge με αρώματα φράουλας, καραμέλας, 
γρεναδίνης με τρυφερή γεύση.

14-18 Γαίας 750ml .............................................................  17.50
Ένα Αγιωργίτικο ροζέ από την Νεμέα με χρώμα βαθύ τριανταφυλλί με 
φρουτώδη αρώματα από φραγκοστάφυλα και κεράσι με δροσερή 
και ανάλαφρη γεύση.

Rose Sangiovese Κτήμα Καρυπίδη 750ml ....................... 22.00
Από την οικογένεια Καρυπίδη στην Θεσσαλία ένα Sangiovese   
ευχάριστο ροζέ ξηρό κρασί με ανοικτό κεραμιδί χρώμα , 
ισορροπημένο φρουτώδες δροσερό με ευχάριστη επίγευση.

Pink Bang Τέχνη Αλυπίας 750ml ......................................23.80
Ένα μοντέρνο ροζέ με την μοναδική ποικιλία Touriga Nacional με 
χρώμα φλοιού lichi με ζωηρό στόμα φρεσκάδα και μια φρουτώδη και 
πικάντικη επίγευση.

Baccorosa Spumante Rose 750ml ...................................  27.80
Από την Ιταλία και τον Zonin ένα δροσερός αφρώδης οίνος με έντονο 
ροζέ χρώμα, φρουτώδες με απολαυστική γεύση.

Chateau Romassan - Ott Bandol 750ml .........................  58.00
Από τα καλύτερα ροζέ στον κόσμο και την περιοχή τις Προβηγκίας 
στην Γαλλία με εξαιρετικά λεπτή γεύση, πολυπλοκότητα, αρώματα 
φρέσκων μούρων και νότες μπαχαρικών.

ημίγλυκα κρασιά

Chocolate Red Wine  187ml ...............................................5.50         
Παράγεται από την ανάμειξη επιλεγμένης ποικιλίας Tempranilo 87% 
και βελούδινη μαύρη σοκολάτα Βελγίου.

Μοσχάτο Λήμνου  500ml  ................................................. 15.50
Μοσχάτο από την Λήμνο με ευγενικά αρώματα βερίκοκου με κονφι 
εσπεριδοειδών γεμάτο με ευχάριστη νεραντζένια γεύση και 
γλυκύτητα που κυριαρχεί μέχρι το τέλος.

Piccolo Mondo Ημίγλυκος Λευκός  750ml ......................  16.80
Από την ποικιλία Μοσχοφίλερο ένα ημίγλυκο κρασί με αρώματα 
εσπεριδοειδών και τριαντάφυλλου με δροσιστική οξύτητα 
με μακριά γλυκιά επίγευση.

Piccolo mondo Ημίγλυκος Ερυθρός 750ml  .....................16.80
Από την ποικιλία Αγιωργίτικο και την οινοποιία Σεμέλη.  Ένα ημίγλυκο 
με αρώματα από κόκκινα φρούτα με βελούδινες τανίνες 
και γλυκιά φρουτώδης γεύση.

Gewurztraminer Espera  500ml ......................................  22.50
Ποικιλιακή σύνθεση Gewurztraminer από υπερώριμα σταφύλια στην 
Νεμέα με φινετσάτη απαλή γεύση στο στόμα και αρώματα από lychee 
εσπεριδοειδών και λουκουμιού.



ερυθρά κρασιά
Αγιωργίτικο Γιορτή 750ml ................................................ 12.50
Από την ποικιλία Αγιωργίτικο και την εταιρία Σεμέλη με αρώματα 
κερασιού και του βατόμουρου συνδυάζονται αρμονικά με 
την πλούσια αλκοόλη και την ισορροπημένη οξύτητα.

Μικρός Πρίγκιπας 750ml ................................................. 12.50
Από τις κρητικές ποικιλίες Κοτσιφάλι, Μαντηλάρι ένα μαλακό ερυθρό 
κρασί με υπέροχη γεύση και χρώμα.

Λυραράκης Κοτσιφάλι 750ml ........................................... 12.50
Από την κρητική ποικιλία Κοτσιφάλι και τον Λυραράκη με χρώμα 
λαμπερό ερυθρό και απαλή βελούδινη γεύση. Πολυβραβευμένο 
με σχέση ποιότητας - τιμής.

Κοτσιφάλι Αλεξάκη Art is 750ml ...................................... 12.50
Ένα μαλακό Κοτσιφάλι από τον Αλεξάκη με βαθύ κόκκινο χρώμα 
αρώματα  δαμάσκηνου και με απαλή βελούδινη γεύση. 

Cabernet Αγιωργίτικο Σεμέλη 750ml ...............................16.80
Aπό το Κούτσι Νεμέας με αρώματα ξηρών φρούτων, μπαχαρικών, 
κερασιού, με στρογγυλεμένες τανίνες και μακρά επίγευση.

3 Κλίματα Sangiovese Merlot Cabernet 750ml ................ 19.50
Ένα εξαιρετικό blend από τον Καραβιτάκη με 60% Sangiοvese, 20% 
Merlot, 20% Cabernet και παλαίωση σε βαρέλι για 12 μήνες.

Cabernet Sauvignon Καραβιτάκη 750ml ........................  21.50
Από την ποικιλία Cabernet Sauvignon με βαθυπόρφυρο χρώμα και 
σύνθετο μπουκέτο από φραγκοστάφυλα, πιπέρι και φρυγανισμένο ψωμί.

Καρράς Magnus Baccata Bio 750ml ................................  21.80
Από το κτήμα Πόρτο Καρράς με χρυσό βραβείο στη Θεσσαλονίκη  
με τις ποικιλίες Syrah & Cabernet  σε  βαρέλι 12 μήνες με σύνθετα  
αρώματα φρούτων του δάσους.  

Pinot Noir Παπαϊωάννου Bio 750ml ............................... 22.80
Βιολογικός Κορινθιακός οίνος με αρώματα από κέδρο, φραγκοστάφυλο σε 
φόντο βανίλιας. Στο στόμα είναι τυπικό της ποικιλίας, φίνο και πλούσιο.

Κτήμα Ζαχαριουδάκη Cabernet Κοτσιφάλι Bio 750ml ....23.50
Με τουλάχιστον 5 μήνες βαρέλι ένα κρασί με έντονο πορφυρό χρώμα 
αρώματα ώριμων φρούτων και μπαχαρικών με φόντο την βανίλια 
του δρύινου βαρελιού.

Cabernet Merlot Δίλοφος Τσέλεπου 750ml .....................23.80
Με Cabernet 70% και Merlot 30% έχει υπέροχα αρώματα από κόκκινα 
φρούτα και βανίλιας με φρουτώδη γεύση και μακρά επίγευση.

Μαντηλάρι Λυραράκη 750ml ........................................... 27.00
Ένα εξαιρετικό 100% Μαντηλάρι με ένα γήινο και σαρκώδη χαρακτήρα 
με πλούσιες τανίνες συμπληρώνει έντονη γεύση μαρμελάδας 
δαμάσκηνου και βατόμουρου.

Καραβιτάκη Merlot 750ml .............................................. 24.80
Από την ποικιλία Merlot και από τον εξαίσιο οινολόγο Καραβιτάκη, ένα 
εξαιρετικό Merlot καλοδομημένο με βελούδινη γεύση και αρώματα.

Sangiovese Ελιά Καραβιτάκη 750ml ................................26.50
Ένα εξαιρετικό Sangiovese σε κρητικά άσπρα χώματα των Βουβών με 
υπέροχες τανίνες, βαθύ κόκκινο χρώμα και αρώματα από μαύρο 
κεράσι, βότανα και μπαχαρικά.

Κάβα Παπαϊωάννου Cabernet Sauvignon 750ml .............27.20
Κορινθιακός τοπικός οίνος και την ποικιλία Cabernet Sauvignon με χρυσό 
βραβείο στο Παρίσι περασμένο από βαρέλι για 2 χρόνια και 1 χρόνο στην 
φιάλη με αρώματα μικρών κόκκινων φρούτων και ισορροπημένη γεύση.

Nostos Syrah Bio 750ml  .................................................  29.00
Ένα καταπληκτικό Syrah από τον Βατόλακκο Χανίων και τον Μανουσάκη 
με καλοδομημένο πυκνό σώμα, υπέροχο άρωμα και απολαυστική επίγευση.

Αυγουστιάτης Κτήμα Μπριντζίκη Bio 750ml  ...................29.50                                          
Από την Δυτική Πελοπόννησο ένα ιδιαίτερο κρασί από την ποικιλία 
Αυγουστιάτης και βαρέλι 14 μήνες με αρώματα από βατόμουρα φραμπουάζ 
άγγιγμα γλυκάνισου με φίνες τανίνες και βελούδινο στόμα.



ερυθρά κρασιά
Ξινόμαυρο Reserve Vieilles Vignes Κτήμα Άλφα 750ml . 32.00
Ένα πληθωρικό κρασί γεμάτο στόμα περίτεχνη πικάντικη μύτη με έντονες 
τανίνες με μεγάλη διάρκεια και ο Robert Parker έχει δώσει σε αυτό την 
μεγαλύτερη βαθμολογία του σε ελληνικό κρασί.

Αμέθυστος Λαζαρίδη 750ml .............................................27.50
Από την περιοχή της Δράμας με τις ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Merlot, Λήμνιο, με αρώματα φραγκοστάφυλου και βατόμουρου. 

Κτήμα Άλφα Tannat 750ml .............................................. 32.00
Ένα καλοδομημενο κρασί με την ποικιλία Tannat με 18 μήνες βαρέλι και 
18 μήνες μπουκάλι πολύπλοκα αρώματα αποξηραμένων φρούτων με 
νότες δέρματος και με γενναιόδωρη γεύση.

Cabernet Merlot Λυραράκη 750ml .................................. 33.00
Ένα πολυβραβευμένο Cabernet-Merlot από το Ηράκλειο με χρώμα βαθύ 
πορφυρό, εντυπωσιακό μπουκέτο με αρώματα κόκκινων 
φρούτων μοσχοκάρυδου και βανίλιας.

Kοκκινόμυλος Τσέλεπου 750ml .....................................  39.00
Από την εξαιρετική ποικιλία Merlot ένα υπέροχο κρασί με βελούδινη γεύση 
και μακρά επίγευση, με αρώματα βανίλιας, σοκολάτας και νότες καπνού.

Κτήμα Δυο Φίλοι Pinot Noir 750ml ................................. 42.00
Ένα ολοκαίνουργιο Pinot Noir από το κτήμα δυο φίλοι με φινέτσα και 
δυναμικότητα αρκετές τανίνες και εξαιρετικά αρώματα της 
συγκεκριμένης ποικιλίας. 

Όβηλος Bio 750ml ........................................................... 46.70
Από το Κτήμα Βιβλία Χώρα ένα επιβλητικό Cabernet Sauvignon με 
πικάντικες βοτανικές νότες, μαυροκόκκινο χρώμα και επίγευση 
από μαρμελάδα, σταφίδα και καφέ.

Chateau Semeli 750ml  .................................................... 52.60
Εξαιρετικό Cabernet Merlot με χρυσά βραβεία και διακρίσεις. Με γεύση 
στιβαρή και έντονο κόκκινο χρώμα και αρώματα ξηρών δαμάσκηνων, 
καπνού, πιπεριάς και μαύρης σοκολάτας.

Avaton Γεροβασιλείου 750ml Bio .................................... 53.00
Ένα θαυμάσιο πολυποικιλιακό από τον Γεροβασιλείου και τις ποικιλίες 
Λημνιό, Μαυρούδι και Μαυροτράγανο, με εξαιρετική δομή και 
πολυπλοκότητα, με δύναμη και ισορροπία.

Μαγικό Βουνό Νίκου Λαζαρίδη 750ml ............................ 54.00
Με τις ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc και 18 μήνες βαρέλι 
με βαθύ κόκκινο χρώμα, βελούδινη γεύση και αρκετή πολυπλοκότητα 
μπαχαρικών και κόκκινων φρούτων δάσους.

Petit Verdot Παπαϊωάννου 750ml Bio ............................  62.00
Μοναδικό κρασί με την μοναδικότητα της χρονιάς του 2004, ωρίμανση σε 
βαρέλι 24 μήνες και χρώμα βαθύ ερυθρό. Στο στόμα παχύ με πολύ 
πλούσιες τανίνες και αρώματα από δαμάσκηνο, φραγκοστάφυλο, 
μαρμελάδα βύσσινο, σοκολάτα και καπνό.

Le Tour Melas 750ml ......................................................  65.00
Το εντυπωσιακό αυτό Pomerol-like κρασί με 24 μήνες βαρέλι με εκπληκτικό 
πλούτο στην παλέτα όπου συμπυκνωμένο φρούτο στιβαρές τανίνες με 
καταπληκτική κομψότητα και συμμετρία στον ουρανίσκο.

Symbolo Λυραράκη 750ml .............................................  68.00
Ένα μοναδικό κρασί και σύμβολο της εταιρείας Λυραράκης με τις 
ποικιλίες Syrah και Cabernet Sauvignon παλαίωση 15 μήνες 
βαρέλι και 15 μήνες βαρέλι. Χρονιά 2005.

Μπλε Αλεπου Κυρ Γιάννη 750ml  ..................................... 68.00
Ένα κορυφαίο Ελληνικό blend από τον κυρ Γιάννη με αρκετούς μήνες 
και πολύ επιλεκτική οινοποίηση  σε βαρέλι με βαθύ κόκκινο χρώμα με 
πολύπλοκο άρωμα από δαμάσκηνα κεράσι βανίλια.

Κορμιλίτσα Gold Bio 750ml  .......................................... 195.00
Από το μετόχι Χρωμίτσας του Αγίου Όρους ένα εξαιρετικό κρασί με τις 
ποικιλίες Cabernet και Λημνιό, με ωρίμανση σε βαρέλι τουλάχιστον 36 
μηνών με αρώματα δαμάσκηνου, μικρών μαύρων φρούτων, γλυκόριζας 
με πληθωρική δομή και στιβαρές τανίνες. Είναι ο επίσημος 
οίνος του Κρεμλίνου.

Πορφυρογέννητος Grande Reserve 1993 750ml ............. 315.00
Με κεραμιδένιες αποχρώσεις και ευγενικές τανίνες και ένα σύνθετο 
μπουκέτο από σύκο, ταμπάκο και μπαχάρι, οι ποικιλίες Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc & Merlot συνθέτουν το μοναδικό αυτό Grande 
Reserve 1993 της Σιθωνίας που ανήκει πλέον στα κρασιά έργα τέχνης.



ερυθρά κρασιά του κόσμου
 
Chianti 750ml ................................................................... 21.80
Από την Τοσκάνη της Ιταλίας, ένα κλασικό Chianti με υπέροχη γεύση
και αρώματα βιολέτας και άγριων βατόμουρων.

Valipolicella Classico 750ml ........................................... 22.80
Από το Βένετο τις βόρειας Ιταλίας Ιταλίας τις ποικιλίες Corvina Veronese, 
Rondinella και Molinara και τον παραγωγό Zonin με έντονα αρώματα 
κόκκινων φρούτων και ισορροπημένη γεύση με ελαφριά γλυκύτητα.

Βardolino Classico 750ml  ................................................22.80
Από την Βερόνα τις Ιταλίας με τις ποικιλίες Rondinella, Corvina Veronese, 
Molinara και Negrara Trentina με αρώματα ώριμων φρούτων 
και καλή επίγευση.

Woodbridge Cabernet Sauvignon 750ml  ........................23.50
Ένα εξαιρετικό Cabernet από την περιοχή Lodi της Καλιφόρνιας, με 
πλούσιο ερυθρό χρώμα, άρωμα βατόμουρου και άγριων μούρων.

Rioja Crianza 750ml ........................................................ 24.80  
Ο Marques De Caceres δικαίως θεωρείται ο καλύτερος Ισπανός παραγωγός 
στην περιοχή Rioja, με ένα κρασί με αρώματα κόκκινων φρούτων, 
σταφίδας, φράουλας με νότες βανίλιας.

Malbec Terrazas de los Andes 750ml ...............................29.50
Υπέροχο Malbec και από τα κορυφαία ονόματα Terrazas στην Αργεντινή 
παλαιωμένο με τανική δομή βελούδινο και αρώματα από δαμάσκηνα 
και ώριμα μικρά φρούτα.

Montes Alpha Cabernet Sauvignon 750ml ......................32.50
Ένα premium Cabernet και από τα καλύτερα οινοποιεία της Χιλής 
με ποιότητα στιβαρότητα με όμορφα αρώματα τις ποικιλίας 
και ξεχωριστή τανικότητα με μεγάλη φινέτσα της οικογένειας.

Chianti Riserva Antinori 750ml .......................................42.50
Από την Ιταλία και τον Marchesi Antinori και τους λόφους τις περιοχής 
Chianti, με μεταξένια γεύση και αρώματα από βανίλια και μούρα.

Barolo Prunotto 750ml ................................................... 62.00
Ένα Nebbiolo από τον Marchese Antinori με 24 μήνες στο βαρέλι και ένα 
χρόνο στο μπουκάλι με αρώματα βιολέτας και μικρών φρούτων του 
δάσους, με διακριτικά γλυκά μπαχαρικά.

Brunello di Montalcino 750ml .........................................81.00
Aπό τον Giovanni Brunelli ένα υπέροχο Brunello με αρώματα από ώριμα 
φρούτα, πληθωρικό με ώριμες τανίνες και μακριά επίγευση.

Michele Chiarlo Barbaresco 750ml ................................ 135.00
Αριστοκρατικό Barbaresco του Michele Chiarlo χρονιάς 1998, ένα ώριμο 
Nebbiolo με αρώματα, πολυπλοκότητα και φινέτσα και ρουμπινί χρώμα.

Hermitage La Chapelle 750ml  ...................................... 228.00
Από την Γαλλία και την περιοχή του βόρειου Ροδανού ένα εξαιρετικό Syrah 

με πυκνό και πολύπλοκο άρωμα από καφέ και ώριμα φρούτα.

Sugarille Gaja 750ml ..................................................... 240.00
Από την Τοσκάνη και τον αμπελώνα Sugarille ένα Brunello di Montalcino 
που παράγει το ομώνυμο κρασί από το 1547. Με πληθωρικό στόμα με 
ώριμα φρούτα και μπαχαρικά, ώριμες τανίνες και μακριά επίγευση.

Clos des Papes 750ml ...................................................  240.00
Εξαιρετικό blend του 2003 με τις ποικιλίες Grenache Blanc, Roussanne, 
Syrah, Counoise, Muscardin, Vaccarese. Η χρονιά 2003 βραβεύτηκε από 
το περιοδικό Wine & Spirits ως το δεύτερο καλύτερο κρασί στον κόσμο.

Sperss Gaja 750ml ........................................................  290.00
Από τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο του διάσημου Ιταλού παραγωγού Gaja 
και από την ποικιλία Nebbiolo με παλαίωση 24 μήνες σε δρύινα βαρέλια. 
Ρουμπινί χρώμα και αρώματα από μαύρο φρούτο, γλυκόριζα και τρούφα.

Chateau Petrus 750ml  ............................................... 3,200.00
Από την Γαλλία το καλύτερο Merlot στον κόσμο. Ένα Grand Cru εσοδείας 
1996 με αρώματα πέρα από κάθε φαντασία, με βελούδινη γεύση στο 
στόμα, πολυπλοκότητα, δυναμικότητα, φινέτσα.



αφρώδη - σαμπάνιες
Prosecco 200ml  ................................................................ 8.50
Moscato d’Asti 750ml  ...................................................... 27.00
Prosecco 750ml ............................................................... 27.00
Baccarossa Prosecco Rose 750ml ....................................  27.80      
Moët et Chandon 750ml  ................................................. 75.00
Veuve Clicquot Ponsardin 750ml  ................................... 87.00
Bollinger 750ml ............................................................... 96.00
Moët et Chandon Rose 750ml ......................................... 95.00
Tattinger 750ml ............................................................... 86.00
Laurent Perrier Rose  750ml  ......................................... 122.00
Dom Perignon 750ml  .................................................... 165.00
Krug 750ml ....................................................................  315.00
Krug εσοδείας 1989 750 ml ............................................ 430.00
Louis Roederer Cristal 750ml  ...................................... 465.00

ποτήρι κρασί
Ποτήρι λευκό κρασί  187ml  ............................................... 4.80
Ποτήρι ροζέ  187ml  ........................................................... 4.80
Ποτήρι ερυθρό κρασί  187ml  ............................................ 4.80
Ποτήρι ερυθρό κρασί Chocolate wine 187ml .................... 5.50
Prosecco  200ml    .............................................................. 8.50

μικρό μπουκάλι κρασί
Ροζέ 375ml  ........................................................................ 8.50 
Λευκό 375ml ...................................................................... 8.50  
Ερυθρό 375ml .................................................................... 8.50

μπύρες
Fisher Pislner Βαρέλι  300ml ............................................ 3.90        
Fisher  Pilsner Βαρέλι  500ml ..........................................  5.00
Mythos 500ml ................................................................... 4.50
Budweiser Czech Lager 330 ml .......................................... 4.20 
Peroni Birra 330ml  ........................................................... 4.60
Νησος Pilsner 330ml  ........................................................ 4.20 
Schneider Weisse 500 ml  ................................................. 5.40
Radler λεμόνι 330ml .......................................................... 3.90
La Trappe 750ml Quadrupel 10% Alc ..............................  12.50
Buckler (0.5% αλκοόλ) 330ml  ............................................ 3.10

απεριτίφ
Martini cocktail (dry martini/gin) ................................... 7.00
Martini dry / bianco / rosso  ............................................. 5.00
Campari & fresh orange .................................................... 7.00
Gin & tonic  ....................................................................... 7.00
Vodka & fresh orange ........................................................ 7.00
Margarita ..........................................................................8.00
Mojito ................................................................................8.00
Prosecco 200ml ................................................................. 8.50
sparkling moscato ροζέ ή λευκό 187ml ............................. 8.50

αναψυκτικά & χυμοί
Φρέσκια παραδοσιακή λεμονάδα  ..................................... 2.50 
Φρέσκος χυμός πορτοκάλι ................................................ 3.20
Παγωμένο τσάι με ροδάκινο ............................................. 2.90
Χυμός μήλου ..................................................................... 2.90
Γκαζόζα - Λεμονάδα - Πορτοκαλάδα - Σόδα Γεράνι .......... 2.50
Coke - Coke light - Coke Zero ........................................... 2.50
Sprite ................................................................................. 2.50
Νερό φυσικό Μεταλλικό Ιόλη 1.0lt .................................... 2.90
Νερό φυσικό Μεταλλικό Acqua Panna 750ml ................... 2.90  
Νερό Φυσικό Μεταλλικό Ανθρακούχο Ξυνόνερο 750ml  .. 3.60
Νερό Αρτεσιανό VOSS Φυσικό Μεταλλικό 800ml ............. 4.90
Νερό Μεταλλικό Ανθρακούχο Ιόλη 750ml ........................ 3.40
Νερό San Pellegrino Ανθρακούχο 750ml .......................... 3.90
Μαστιχόνερο Χίου 330ml .................................................. 3.30




