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ΑΦΡΏΔΗ - SPARKLING

Κτήμα Γκλίναβου, Ντεμπίνα ΠΟΠ Ζίτσα 22€
Λευκό ημίξηρο ημιαφρώδες από την ομώνυμη ηπειρώτικη 
ποικιλία. Αρώματα & γεύσεις φρέσκου δροσερού 
πράσινου μήλου.

Glinavos Estate, Debina PDO Zitsa
White semi-dry, semi-sparkling wine from the Epirus’ 
local variety, Debina. Aromas and flavor of fresh 
green apple.

Κτήμα Καρανίκα, Brut Cuvee                             
Speciale, BIO  .................................35€
Αφρώδες λευκό ξηρό από βιολογικά Ξινόμαυρα 
σταφύλια του Αμυνταίου. Παράγεται με την 
παραδοσιακή μέθοδο της Champagne.

Domain Karanikas,                                         
Brut Cuvee Speciale, ORG
A sparkling white wine from organically grown 
Xinomavro grapes of Amyndeo. Made after the tradi-
tional method of Champagne.

Κτήμα Καρανίκα,Rose Brut, BIO ........35€
Αφρώδες ροζέ ξηρό από βιολογικά Ξινόμαυρα σταφύλια 
του Αμυνταίου. Παράγεται με την παραδοσιακή μέθοδο 
της Champagne

Domain Karanikas, Rose Brut, ORG
A sparkling rose wine from organically grown 
Xinomavro grapes of Amyndeo. Made after the tradi-
tional method of Champagne.

Κτήμα Τσέλεπου, Amalia Brut Rose ...35€
Ανθικά αρώματα, χαμηλό αλκοόλ με υψηλή οξύτητα. 
Ένα κομψό αφρώδες κρασί με λεπτές φυσαλίδες από 
Αγιωργήτικο και Μοσχοφίλερο.

Tselepos Estate, Amalia Brut
Floral aromas, low alcohol and high acidity. An 
elegant sparkling wine with fine bubbles from Moscho-
filero.

ΣΑΜΠΑΝΙΑ  - CHAMPAGNE 

Moet & Chandon, ICE Imperial  ........90€
Οι ποικιλίες Chardonnay, Pinot Meunier και Pinot 
Noir συνδυάζονται σε μία διεθνούς φήμης Champagne. 
Ισορροπία στο στόμα με χαρακτηριστική οξύτητα και 
πλούσιο αφρισμό.

Moet & Chandon, ICE Imperial
From the varieties of Chardonnay, Pinot Meunier and 
Pinot. Balance in the mouth, with characteristic acidi-
ty and persistent bubbles.

Moet & Chandon, Brut Imperial .......80€
Τυπική γαλλική σαμπάνια από Pinot Noir, Chardonnay 
& Pinot Meunier.

Moet & Chandon, Brut Imperial
Typical French Champagne from Pinot Noir, Chardon-
nay and Pinot Meunier.

Dom Perignon, Dom Perignon  .......280€
Φίνα ώριμα αρώματα, μεστό γευστικό προφίλ στο 
στόμα και φινετσάτος αφρισμός παράγουν μία 
αριστοκρατική σαμπάνια.

Dom Perignon, Dom Perignon
Fine ripe aromas, ripe flavor profile and elegant 
foaming compose prestigious champagne.

Louis Roederer, Cristal  .................280€
Μεταξένια υφή και φρουτώδη αρώματα στη μύτη, που 
συνδυάζονται με μία μοναδική μεταλλικότητα και νότες από 
εσπεριδοειδή. Ένα τέλειο μείγμα από Chardonnay και 
Pinot Noir. 

Louis Roederer, Cristal
Silky texture and fruity aromas, complemented by a 
powerful mineral quality with white fruit and citrus 
notes. A perfect blend from Chardonnay and Pinot 
Noir



ΛΕΎΚΑ - WHITES

Φρουτώδη κι Ελαφριά         
Light and Fruity

Νυχτερίδα, Βηλάνα  ...........................9€
Ευχάριστα δροσερό και ελαφρύ, γευστικό με αρώματα 
εσπεριδοειδών.

Nikterida, Vilana
Refreshing, light bodied, tasty with citrus fruit’s aromas.

Ντουράκη, Κύδος Μαλβαζία  ............18€
Ανθικό και δροσιστικό από την αρωματικότερη κρητική 
ποικιλία.

Dourakis, Kudos Malvasia
Floral and refreshinhg, from the most aromatic Cretan 
variety.

Κτήμα Τσέλεπου, Μαντινεία ΠΟΠ  .....18€
Κλασικό Μοσχοφίλερο, πολύ δροσιστικό κι ελαφρύ, με 
γλυκιά λεμονάτη και έντονα ανθική μύτη.

Tselepos Estate, Mantinia PDO
A typical Moschofilero, very refreshing and light, with 
sweet lemon and floral nose.

Καραβιτάκη, Μοσχάτο Σπίνας  ..........24€
Έντονα αρώματα γιασεμιού και τριαντάφυλλου από την 
ομώνυμη ποικιλία. Γλυκόπιοτο, με δροσιστική οξύτητα.

Karavitakis, Muscat of Spina
Rich aromas of Muscat, balanced in the mouth with 
long aftertaste. 

Δροσιστικά & Φρουτώδη - Fruity

Καραβιτάκη, Νομάς  .........................18€
Aναζωογονητικής οξύτητας κρητικό Ασύρτικο με 
ορυκτές και βοτανικές νότες.

Karavitakis, Nomas
A Cretan Assyrtiko with refreshing acidity, mineral 
and herbal hints.

Ντουράκη, Λύχνος Βιδιανό  ..............22€
Αρώματα ώριμων πυρηνόκαρπων φρούτων και 
λουλουδιών με πληθωρικό  γευστικό χαρακτήρα.

Dourakis, Lihnos Vidiano
Aromas of ripe peach and flowers in a rich and tasty 
mouth feeling.

Βρυνιώτη Ασύρτικο Sur Lies  ............30€
Εντυπωσιακό κρασί με πλούσια κι ιδιόρρυθμη μύτη. 
Έχει οξύτητα κοφτερή, που υποστηρίζεται από όγκο στο 
στόμα, κι αφήνει μια γλυκιά επίγευση.

Vriniotis Assyrtiko Sur Lies
An impressive wine with rich and quirky nose. It has 
sharp acidity, supported by volume in the mouth and 
ends in a sweet aftertaste.

Βασάλτης Σαντορίνη ΠΟΠ  ..............44€
Δυνατής γεύσης Ασύρτικο με πλούσιο σώμα, μοναδική 
φρεσκάδα κι ορυκτές νότες που χαρακτηρίζουν το 
ηφαιστιογενές νησί.

Vassaltis, Santorini PDO
A full-bodied Assyrtiko, uniquely refreshing, with citrus 
aromas and mineral taste, typical for the volcanic soils 
of the island.



Πλούσια και Γευστικά                      
Rich & Tasty

Moschopolis 6  ...............................32€
Έντονη μύτη φρέσκων φρούτων και λουλουδιών με 
νύξεις βανίλιας και κερήθρας. Γεμάτο στο στόμα, με 
ζωηρή οξύτητα που ισορροπεί από Ασύρτικο και 
Ξινόμαυρο.

Moschopolis 6
Pronounced nose of fresh fruits and flowers with hints 
of vanillia and honey. Full bodied, yet very refreshing 
on the finish.

Διαμαντάκης Διαμαντόπετρα  ............26€
Πλούσιο και στιβαρό στόμα με αρώματα τροπικών 
φρούτων, εσπεριδοειδών και γλυκές νότες βανίλιας από 
Ασύρτικο και Βιδιανό.

Diamantakis, Diamond Rock 
Rich and full mouth with aromas of tropical & citrus 
fruits and mellow hints of vanilla from Assyrtiko and 
Vidiano.

Μανουσάκη, Νόστος Roussanne BIO  36€
Ζύμωση σε δρύινα βαρέλια. Έντονη και ξεχωριστή 
οξύτητα, αρωματικό και γεμάτο γεύση.

Manousakis, Nostos Roussanne ORG
Oak fermented. Sharp and outstanding accidity, aro-
matic and full-bodied.

Γεροβασιλείου Viognier  ..................46€
Έντονα αρώματα βερίκοκου, με ανθικές νότες. Δροσερή 
οξύτητα, με βελούδινη υφή και φρουτώδη επίγευση 
που διαρκεί.

Gerovasileiou, Viognier
Intense apricot aromas, with floral hints. Refreshing 
acidity, with velvet texture and fruity aftertaste.

Κτήμα Βιβλία Χώρα, Όβηλος  ............46€
Αρώματα βερίκοκου και μελιού από Semillon με νότες 
εσπεριδοειδών και λεμονιών από το Ασύρτικο, ζυμωμένο σε 
δρύινα βαρέλια.

Ktima Biblia Chora, Ovilos 
Apricot and honey aromas from Semillon with citrus 
and lemon hints from Assyrtiko, oak aged.

ΡΟΖΕ - ROSE

Μωραΐτης, Κτήμα Ροζέ  ....................26€
Κοφτερή, δροσιστική οξύτητα αγκαλιάζει τον πλούσιο 
στρογγυλό γευστικό του πλούτο, από Μαύρο Αηδάνι.

Moraitis, Estate Rose
Sharp, refreshing acidity embraces its rich round fla-
vor, from Black Athiri grapes.

Ντουράκη, Κύδος Grenache  ............  18€
Αρώματα φράουλας, βατόμουρου και κόκκινων 
φρούτων. Δροσερό και με ευχάριστη επίγευση.

Dourakis, Kudos Grenache
Aromas of strawberry, berries and dark red fruits. 
Refreshing and with pleasant aftertaste.

Κτήμα Κυρ-Γιάννη L’Esprit du Lac ......32€
Ένα νέο, απαλό ροζέ από Ξινόμαυρο, με ντροπαλή 
φρουτένια μύτη, μέτριο σώμα κι ευχάριστη οξύτητα.

Ktima Kir-Yianni L’Esprit du Lac
A new, silky rose from Xinomavro, with a shy fruity 
nose, smooth mouth feel  and pleasant acidity.

Μανουσάκη, Νόστος Pink  ................26€
Φρέσκα κόκκινα φρούτα και υψηλή οξύτητα συνθέτουν 
ένα πολύ δροσιστικό κρασί από τις γαλλικές ποικιλίες 
Syrah, Grenache Rouge και Ρωμέικο.

Manousakis, Nostos Pink
Fresh red fruits aromas and high acidity compose a very 
refreshing wine from Syrah, Grenache Rouge and Romeiko.

Θυμιόπουλου, Rose de Xinomavro  ..28€
Ώριμα κόκκινα φρούτα, γεμάτο σώμα, υψηλή οξύτητα που 
το ισορροπεί. 

Thymiopoulos, Rose de Xinomavro
Ripe red fruits, full body, high acidity that gives balance.



ΕΡΎΘΡΑ - REDS

Φρουτώδη κι Απαλά 
Light and Fruity 

Νυχτερίδα, Cabernet  ......................12€
Ώριμα κόκκινα φρούτα και μέτριας έντασης και τανινών 
Cabernet Sauvignon.

Nikterida, Cabernet
Ripe red fruits, medium tannins and acidity from Cab-
ernet Sauvignon.

Διαμαντάκη Πετάλι  ..........................22€
Φρέσκο Λιάτικο που ωριμάζει ένα χρόνο στη δεξαμενή. 
Απαλό κόκκινο χρώμα, λεπτεπίλεπτες τανίνες και 
πλούσιο, έντονο αρωματικό μπουκέτο κόκκινων φρούτων 
και μπαχαρικών. 

Diamantakis Petali
A fresh unoaked Liatiko. Light red color, silky smooth tan-
nins and rich, intense bouquet of red fruits and spices.

Κuzulo CUB  ...................................22€
Έντονα αρώματα φρούτων, στρογγυλό σώμα με μαλακές 
τανίνες κι ισορροπημένη οξύτητα. Ένα καλοκαιρινό 
Cabernet Sauvignon.

Kuzulo, Cub
Pronouced aromas of fruits. Round mouth feel with 
soft tannins and balanced acidity. A Cabernet Sauvi-
gnon for the Cretan summer.

Λουλούδης Κακό Πουλί   .................18€
Αρώματα φρούτων του δάσους και μπαχαρικών με ελαφρύ 
στόμα και βελούδινες τανίνες από τις ποικιλίες Merlot και Syrah.

Louloudis, Kako Pouli
Aromas of forest fruits and spices. Easy drinking, 
with velvet tannins from Merlot and Syrah.

Μοσχόπολις Aiora  ..........................28€
Μύτη σαγηνευτική, υψηλής αρωματικής έντασης. Στο 
στόμα είναι μετρίου όγκου, με ισορροπημένη οξύτητα 
και μεταξένιες τανίνες. Ένα μίγμα Ξινόμαυρου, Syrah, 
Μαυροτράγανου.

Moschoppolis Aiora
Seductive nose, high aromatic intensity. In the mouth it is 
of medium volume, with balanced acidity and silky tannins. 
A blend of Xinomavro, Syrah and Mavrotragano. 

Καραβιτάκης Κομψός  .......................18€
Σύνθετα αρώματα κόκκινων και μαύρων μούρων σε 
βοτανικό φόντο, με πληθωρικό απαλό στόμα από 
Λιάτικο.

Karavitakis Kompsos
Complex aromas of red and black berries on a botan-
ical background, with exuberant soft mouth feel, from 
Liatiko grapes. 

Κτήμα Παπαϊωάνου, Νεμέα ΠΟΠ BIO  22€
Παραδοσιακό Αγιωργίτικο, με μαλακές τανίνες, μέτρια 
οξύτητα κι αρώματα μαύρων φρούτων και δρυός.

Papaioanou Estate, Nemea PDO ORG
A typical Agiorgitiko with soft tannins, medium acidi-
ty and aromas from black fruits and oak.



Πλούσια και Απαλά                 
Smooth and Full bodied

Καραβιτάκη, 3 Κλήματα  ...................22€
Sangiovese, Cabernet Sauvignon και Merlot αρμονικά 
δεμένα. Πλούσιο σώμα με μακρά επίγευση.

Karavitakis, 3 Klimata
Sangiovese, Cabernet Sauvignon and Merlot harmoni-
cally blended. Full body with long aftertaste.

Πατερομιχελάκης Μαυροτράγανο  .....44€
Έντονη φρουτώδης μύτη αγκαλιάζει ένα λεπτό ανθικό 
χαρακτήρα. Το στώμα πλούσιο κι απαλό με αντίστοιχο 
γευστικό πλούτο. Ένα πολύπλοκο κι λαχταριστό κρασί , 
αδύνατον να αντισταθείς.

Pateromichelakis Mavrotragano
Intense fruity nose that embraces a delicate floral 
character. The body is rich and soft with matching 
taste richness. A complex and delicious wine, impossi-
ble to resist.

Μανουσάκη, Νόστος Syrah   .............42€
Πυκνό, πλούσιο και πολύπλοκο, με μαλακές τανίνες 
και πικάντικη επίγευση από την γαλλική ποικιλία που 
μεγαλουργεί στην Κρήτη.

Manousakis, Nostos Syrah
Rich, complex with soft tannins and spicy aftertaste 
from the French grape variety that excels in Crete.

Θυμιόπουλου Γη και Ουρανός                              
ΠΟΠ Νάουσα  ................................34€
Φινετσάτη μύτη που ισορροπεί ανάμεσα το κλασσικό 
και το μοντέρνο Ξινόμαυρο. Στόμα μέτριο με υψηλή 
οξύτητα και μέτριες αλλά φίνες τανίνες.

Thymiopoulos Eart and Sky PDO Naoussa.
Fine nose that balances between the classic and the 
modern Xinomavro. Moderate mouth feel with high 
acidity and moderate but fine tannins.



Πλούσια και Ταννικά 
Robust and Full bodied

Μανουσάκης, Νόστος Blend BIO  .....38€
Φρέσκα κόκκινα φρούτα και μπαχαρικά με βελούδινες 
τανίνες. Μίγμα Νότιου Ροδανού από Syrah, Mourve-
dre, Grenache Rouge και Roussanne από τα ορεινά των 
Χανίων.

Manousakis, Nostos  Nostos Blend ORG
Fresh red fruits and spices with velvety tannins. A 
Blend of south Rhone from Syrah, Mourvedre, Gre-
nache Rouge and Roussanne from the mountains of 
Chania.

Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Ράμνιστα                             
ΠΟΠ Νάουσα  ................................34€
Αρώματα φράουλας, βανίλιας και γλυκών μπαχαρικών. 
Στο στόμα ευχάριστη οξύτητα και φρουτώδης επίγευση 
από την ποικιλία Ξινόμαυρο.

Ktima Kir-Yanni, Ramnista PDO Naoussa
Aromas of strawberry, vanilla and sweet spices. Pleas-
ant acidity and fruity aftertaste in the mouth from 
the Xinomavro variety.

Κτήμα Τσέλεπου, Κοκκινόμυλος  ........48€
Ένα Merlot με αρώματα ώριμων κόκκινων φρούτων και 
τη διακριτική παρουσία βανίλιας και σοκολάτας. Πολύ 
μαλακές ταννίνες και μακρά επίγευση.

Tselepos Estate, Kokkinomilos
A Merlot with ripe red fruits’ aromas and a distinctive 
sense of vanilla and chocolate. Very soft tannins and 
long aftertaste.

Κτήμα Γεροβασιλείου, Avaton  ..........48€
Ένα μείγμα απο Λημνιό, Μαυρούδι & Μαυροτράγανο 
με ευγενικές τανίνες και νότες από καφέ και κακάο με 
μπαχαρώδη επίγευση.

Gerovasileiou Estate, Avaton
A blend of Limnio, Mavroudi & Mavrotragano with 
gentle tannins and hints of coffee and cocoa with 
spicy aftertaste.

N.Λαζαρίδη, Μαγικό Βουνό  .............48€
Άρωμα ώριμων κόκκινων φρούτων και κέδρου με νύξεις 
ξηρών καρπών. Έντονη γεύση με πλούσιο σώμα και 
χαρακτηριστική παρουσία τανινών ενός Cabernet Sau-
vignon.

N.Lazaridis, Magic Mountain 
Red fruits and cedar aromas with hints of nuts. Pro-
nounced taste with rich body and typical presence of 
tannins from Cabernet Sauvignon.



ΓΛΎΚΑ - ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
SWEET- DESSERT

Κτήμα Αργυρού Vinsanto 4 ετών                            
ΠΟΠ Σαντορίνη  .............................55€
Ώριμα κι αποξηραμένα φρούτα με νότες βοτάνων 
και ξηρούς καρπούς. Απίστευτα νόστιμο με οξύτητα 
που δεν αφήνει την γλύκα να μονοπωλήσει κι ωραία 
ξηροκαρπάτη επίγευση.

Argyrou Estate Vinsanto 4 y.o.                         
PDO Santorini
Ripe and dried fruits with notes of herbs and nuts. 
Incredibly delicious with high acidity that does not allow 
the sweetness to monopolize the mouthfeel and nice dry 
fruit aftertaste.

Κuzulo Rifi  .....................................36€
Γλυκός μαρουβάς με κυρίαρχα αρώματα γλυκών 
μπαχαρικών κι αποξηραμένων φρούτων. 5ετούς 
παλαίωσης Ρωμέκο.

Kuzulo Rifi
Α sweet maderized wine with intense sweet spices 
aromas, as well as dried fruits. A 5 years oak matured 
Romeiko.

Ντουράκης, Euphoria  ......................48€
Φυσικώς γλυκός ερυθρός, από λιαστά Ρωμέικα 
σταφύλια. Έντονα αρώματα μαρμελάδας φρούτων και 
γλυκού του κουταλιού.

Dourakis, Euphoria
Naturally sweet, red wine from Romeiko grapes. Pro-
nounced aromas of fruit jam. 

ΕΟΣ Σάμου, Nectar ΠΟΠ Σάμος  .....34€
Φρουτώδης γεύση με αρώματα τροπικών φρούτων, 
ισορροπημένα γλυκό και απόλυτα χαρακτηριστικό 
Μοσχάτο. 

EOS Samos, Nectar PDO Samos
Fruity taste with tropical fruits aromas, sweet in a 
balance and totally typical of the Muscat variety.



ΛΕΎΚΑ - WHITES

Κτήμα Τάτση, Ροδίτης 2013 BIO  ......44€
Εντυπωσιακά διαφορετικό λευκό κρασί, που 
οινοποιήθηκε σαν ερυθρό. Έντονα φρουτώδη αρώματα 
με νύξεις ξηρών καρπών, καπνού και μελιού. Πλούσιο 
στόμα, με μαλακές τανίνες και αναζωογονητική οξύτητα. 

Domain Tatsis, Roditis 2013 ORG
Strikingly different white wine, vinified as red. In-
tensely fruity aromas with hints of dried fruits, smoke 
and honey. Rich mouth, with soft tannins and refresh-
ing acidity.

Συλλογή κελαριού Νυχτερίδας  
Nykteridas Cellar Collection



ΕΡΎΘΡΑ - RED

Οινοποιείο Μαντρέ, Ερυθρός 1996  .36€
Ο χανιώτικος “Μαρουβάς” από Ρωμέικο.  Παλαίωση 
διάρκειας σε βαρέλι. Κόκκινο χρώμα με καφέ 
αποχρώσεις. Αρώματα βανίλιας, ξύλου και μαρμελάδας 
φρούτων.  Γεμάτο σώμα με έντονη χαρακτηριστική 
οξύτητα κι επίγευση ξηρών καρπών.

Mantres Winery, Red 1996
The traditional wine of Chania that is called “Ma-
rouvas”, made after the Romeiko grape variety. Aged 
for years in oak barrels. Red colour with brown hints. 
Αromas of vanilla, wood and ripe fruits. Full bodied 
with intense, characteristic nutty after taste.

Μανουσάκης, Nostos Syrah 2010  ....72€
Πολύπλοκος συνδυασμός αρωμάτων μπαχαρικών, 
καπνού και κρέατος, με ιδιαίτερα σφιχτές και αυστηρές 
τανίνες.

Manousakis, Nostos Syrah 2010
It’s characterized by complex aromas of spices, smoke 
and meat, with tight and strict tannins.

Μανουσάκη, Nostos Blend 2008  .....74€
Οι ποικιλίες Syrah, Mourvedre, Grenache Rouge με 
μικρή προσθήκη Roussanne δίνουν ένα κρασί με 
έντονη μύτη, πολύπλοκη, όπου ο χαρακτήρας του 
μαύρου ώριμου φρούτου δένει με τη διακριτική 
παρουσία βαρελιού. Στόμα με όγκο και πυκνότητα, 
που οι υψηλές αλλά ώριμες τανίνες ισορροπούν με το 
πλούσιο αλκοόλ και μία δροσερή οξύτητα.

Manousakis, Nostos Blend 2008
The varieties Syrah, Mourvedre, Grenache Rouge and 
Roussanne are combined in a wine with intense nose. 
A complex character with ripened black fruit in ex-
cellent balance with the oak. Mouth with volume and 
density of high but ripened tannins in perfect balance 
with the rich alcohol and good acid.

Αρχάνες 1999 ΠΟΠ  .......................78€
Ένα ερυθρό κρασί παλαίωσης με σύνθετα αρώματα 
κόκκινων φρούτων και δρύινου βαρελιού. Βελούδινο 
σώμα με πλούσιες τανίνες και εκπληκτική επίγευση από 
Κοτσιφάλι και Μαντηλάρι.

Archanes 1999 PDO
Α red aged wine with composite flavours or red fruit 
and oak barrel. Velvet body rich in tannins and ex-
traordinary aftertaste from Kotsifali and Mantilari.

Αρχάνες 1987 ΠΟΠ  .....................165€
Ξηρό κόκκινο κρασί από τις παραδοσιακές κρητικές 
ποικιλίες, Κοτσιφάλι και Μαντιλάρι παλαιωμένος σε 
Γαλλικά δρύινα βαρέλια με αρώματα μπαχαρικών και 
ώριμων φρούτων, μαλακές τανίνες και πλούσια γεύση.

Archanes 1987 PDO
Dry red wine from the traditional Cretan varieties Kot-
sifali and Mandilari. Matured in French oak barrels 
with fruits and spices flavors.

Κτήμα Πατεριαννάκη, Κτήμα 1997                     
ΠΟΠ Πεζά, ΒΙΟ  .............................55€
Αρώματα αποξηραμένων φρούτων, κανέλας και ξύλου. 
Στόμα γεμάτο με στρογγυλεμένες τανίνες και επίγευση 
με διάρκεια από Κοτσιφάλι και Μαντηλάρι. 

Domaine Paterianaki 1997 PDO Peza, ΟRG
Aromas of dried fruit, cinnamon and oak. Taste filled 
with rounded tannins and a lasting aftertaste from 
Kotsifali and Mandilari.

Συλλογή Κoνδύλη 1998  ................130€
Ερυθρός, ξηρός, επιτραπέζιος οίνος από τις ποικιλίες 
Cabernet Sauvignon και Αγιωργίτικο Νεμέας. 
Παραγωγή από την οικογένεια Μιχάλη Κονδύλι στην 
Αρχαία Κόρινθο.

Kondylis Collection 1998
Red, dry, table wine, made from the Cabernet Sau-
vignon and Agiorgitiko Nemea grapes. Produced by 
Michalis Kondilis family in Ancient Korinthos.



Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Ράμνιστα 1995,                             
ΠΟΠ Νάουσα ...............................190€
Έντονα αρώματα βανίλιας και καφέ. Στρογγυλό στο 
στόμα, με δροσερή οξύτητα και στρόγγυλες ταννίνες. 
Η μακρά επίγευση θυμίζει φράουλα, ντομάτα και 
μανιτάρι, χαρακτηριστικά αρώματα Ξινόμαυρου.

Domaine Kyr-Yanni, Ramnista 1995, PDO 
Naoussa
Ιntense aromas of vanilla and coffee . The palate 
shows a round mouthfeel, refreshing acidity and 
rounded tannins. The long aftertaste is punctuated by 
notes of strawberry, tomato and mushroom, character-
istic of the Xinomavro.

Κτήμα Χατζημηχάλη, Οπούς ΙΒ’ 2004  75€
Ένα Cabernet Franc με βαθύ ρουμπινί χρώμα και 
γήινες νότες με διακριτική παρουσία μπαχαρικών και 
βανίλιας. Στο στόμα επικρατούν τα αρώματα κόκκινων 
φρούτων και καπνού.

Chatzimichalis Estate, Opous IB’ 2004
A Cabernet Franc with deep ruby color and earthy 
notes and distinctive presence of spices and vanilla. 
Red fruits and tobacco prevail in the mouth.

Μπουτάρης, Κάβα 1997  ..................52€
Aρώματα αποξηραμένων φρούτων, δαμάσκηνου και 
σύκου. Συνυπάρχουν τα γλυκά μπαχαρικά με κυρίαρχη 
τη βανίλια. Πλούσια γεύση, εξαιρετική ισορροπία, 
πολυπλοκότητα και μεγάλης διάρκειας επίγευση. Ένα 
εξαιρετικό μίγμα από Ξινόμαυρο, Syrah, Cabernet Sau-
vignon και Merlot.

Boutaris, Cava 1997
Aromas of dried fruits, pulm and fig, with notes of 
sweet spices. Rich complex taste, excellent balance 
and long aftertaste. A great blend of Xinomavro, 
Syrah, Cabernet Sauvignon and Merlot.

Μπουτάρης, Κάβα 1990  ..................65€
Αρώματα αποξηραμένων φρούτων, καπνού και 
βανίλιας. Πλούσια γεύση με τα γλυκά μπαχαρικά να 
κυριαρχούν. Καλή δομή με μακρά επίγευση.  Ένα 
εξαιρετικό μίγμα από Ξινόμαυρο, Syrah, Cabernet Sau-
vignon και Merlot.

Boutaris, Cava 1990
Aromas of dried fruits, smoke and vanilla. Rich taste 
of sweet spices. Good structure with long aftertaste. A 
great blend of Xinomavro, Syrah, Cabernet Sauvignon 
and Merlot.

Κτήμα Πόρτο Καρράς, Chateau 1998, ΠΟΠ 
Πλαγιές Μελιτώνα .........................160€
Πολύπλοκα αρώματα άγριων βατόμουρων και 
βανίλιας, πλήρη σώμα από βιολογικά σταφύλια Cab-
ernet Sauvignon.

Porto Carras, Chateau 1998, PDO Slopes of 
Meliton
Complex aromas of vanilla and wild berries, full body 
from organic vineyards of Cabernet Sauvignon.

Μπουτάρης, Grand Reserve 1987,                                
ΠΟΠ Νάουσα  ..............................180€
Τα γλυκά αρώματα αποξηραμένων φρούτων, με 
κυρίαρχο τη ντομάτα, χαρακτηριστικό του Ξινόμαυρου, 
συνδυάζονται με αυτά της παλαίωσης, όπως η βανίλια, 
το ξύλο και τα μπαχαρικά. Χαρακτηρίζεται από 
πολλές και ώριμες τανίνες, γεγονός που μαρτυρούν την 
πολύχρονη παλαίωση.

Boutaris Grand Reserve 1987, PDO Naoussa
The sweet aromas of dried fruit, dominated by toma-
to, which characterizes the Xinomavro variety, blend 
with the aromas of ageing, like vanilla, wood and 
spices. It is characterized by an abundance of mature 
tannins, a result of the long ageing process.



KATΗΓΟΡΙΑ Α’ / CATEGORY A’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: MΠΑΜΠΗΣ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται, Δημοτικός φόρος και Φ.Π.Α.




