Huiswijnen
Huiswijn
glas
		

karaf
1/2 L.

karaf
1/1 L.

3,90

11,50

21,50

Retsina,
de wijn van de
“oude Grieken”
droog, wit,
lichte denneharssmaak 3,90

11,50

21,50

Imiglykos
medium halfzoet,
rood of wit

3,90

11,50

21,50

Samos
volzoete witte likeurwijn 3,95

11,75

21,75

11,75

21,75

droog rood, wit
of rosé

Mavrodaphne
bereid volgens het solero
systeem, type portwijn.
Volzoete donkere
(mavro = zwart)
likeurwijn
3,95
Boutari merlot
4,60
Lion D’or Chardonnay
4,50
sauvignon blank
4,50

Rosé wijn per fles
Boutari sec
Boutari demi
Amethystos

21,50
21,50
33,50

De dynamische cabernet sauvignon met Merlot.
In de levendige rosekleur domineren aardbeien en bramen.

Champagne		
Yliana extra droog sprankelende witte wijn

per fles
34,00

Wijnen

Witte wijnen per fles
Anemos wit Palivos

Rode wijnen per fles
				

21,50

Anemos Rood Palivos

Retsina

18,25

Imiglyko				 21,25

Imiglyko

20,50

Een droge witte wijn uit Korinthe. Rijk in body , met
aroma’s van peren en bananen.Fruitig karakter , frisse
smaak. Aanbevolen bij zachte gele kazen,zeevruchten
en visgerechten. 		

21,75

De meest gewaardeerde wijnsoort
“Agiorgitiko” van Zuid Griekenland.
Droog, rood, goed in balans, volle
body met aroma’s van rode vruchten

De populaire met dennehars gearomatiseerde wijn
Voor degene die van een lichtzoete wijn
		
houdt, bevelen wij deze wijn aan.
Voor degene die liever een halfzoete wijn drinkt,
bevelen wij deze wijn aan.

Naoussa				 19,75

Prachtige geurige volle rode wijn met een rijk bouquet

Kir Yianni Paranga 				

20,75

Boutari Merlot

23,25

Lion D’Or Chardonnay

24,75

Lion D’Or Cabernet Suivignon

26,50

Amethystos

33,50

Axia

23,50

Grand Reserve

25,50

Domaine Gerovassiliou

32,50

Amethystos

38,50

Magiko vouno nico Lazaridi

47,50

Hoog in de bergen bij Naoussa in Noordwest Griekenland
groeien op een rotsige bodem de Roditis-druiven waar
Stelios Boutari zijn “Paranga” van maakt. Een heerlijke frisse,
dorstlessende wijn
Kenmerkende witte wijn uit Macedonië met lichtgele
kleur en het aroma van citrus fruit. Elegante. zachte,
doch levendige smaak met finesse en lengte.
Perfecte begeleider van zeevruchten en wit vlees.
Een droge witte wijn met een intensief aroma van verse
exotische vruchten en een karakteristieke nasmaak.
Sauvignon Blanc Semillion.

Magiko Vouno Nico Lazaridi

39,50

Witte kwaliteitswijn afkomstig uit Drama in
Noord-Griekenland, gemaakt van de wereldbekende druif
Sauvignon-Blanc.Prachtige goudgele kleur,

Domaine Gerovassiliou

31,50

Ktima Gerovassiliou heeft een levendige kleur met groene
tinten. Een neus met rijke geuren van exotisch fruit
maar ook een vleugjepeper, sinaasappel en limoen,

Alpha Estate Sauvignon Blanc

26,75

Het prestigieuze wijnhuis Alpha Estate in het noorden
van griekenland timmert hard aan de weg. En met succes!
De internationale wijnwereld heeft het huis ontdekt.
De witte Suivignon Blanc is een prachtige zuivere wijn, s
tuivend fris, mineralig en heerlijk tropisch fruit in de mond.
Gastronomisch zeer goed.

Axia

100% Malagouzia. Op hout gerijpt. Lichtgeel met
groentinten Bloemaroma’s en kruiden. Veel finesse en
structuur. Rond op de tong

20,50

Indrukwekkende dieprode kleur en intense geur van
rode vruchten, met soevereine aardbei, framboos en
zoete specerijen zoals vanille en kaneel. Zeer goede
structuur, evenwicht, vettigheid en uitstekende afdronk.
Karakteristieke rode wijn uit Macedonië met een
levendige rode kleur en de aroma’s van zwarte bessen.
Rijke volle smaak met volop rijp fruit en lengte.
Ideale begeleider van rood vlees met pittige sauzen en
gele kazen.

Xinomavro 80% en Syrah 20%. Negen maanden gerijpt
op eikenhout. Purplerood, complexe smaak, typisch bouquet
van vanille en peper. Vol in de mond met houttonen.

Een droge rode kwaliteitswijn met een rijk en
karaktervol bouquet en een fijne afdronk.
De stad Naoussa is zeer bekend door deze verfijnde rode wijn.
Deze wijn wordt 2 jaar gerijpt in speciale eikenhouten vaten en
daarna nog 2 jaar in zijn eigen fles
Gemaakt van Syrah, Merlot en een beetje Grenache

Deze zachte droge rode wijn is een combinatie van
Cabernet Sauvignon en Merlot met een volle smaak (750ml)

een heerlijke kwaliteitswijn uit Macedonië, gemaakt van
de druivensoorten: Cabernet -Sauvignon,Cabernet Franc
en Merlot. Volle body met een diep robijnrode kleur, aroma’s
van rode vruchten en specerijen. Uitstekend in combinatie
met wild- en vleesgerechten met ingewikkelde sauzen.
Wilt u een exclusieve wijn? vraag het aan ons!

