
SPARKLING • ΑΦΡΩΔΗ

PROSECCO SERENISSIMA Extra Dry
(Προσέκο, Ιταλία) 750ml  24,00€
Ξηρός, Αφρώδης. 100% Glera, 10.5% Vol
Αχυρένιο κίτρινο χρώμα, απαλό και φρουτώδες.

Dry, Sparkling. 100% Glera    
Light straw color. Nose full of white berries, light and 
fruity.

MOSCATO D’ ASTI SOLICELLO
(Πιεμόντε, Ιταλία) 750ml  25,00 €
Γλυκός, Αφρώδης. 100% Μοσχάτο, 5.5% Vol
Χρυσοκίτρινο χρώμα με πληθωρική και φρέσκια 
μύτη. Φρουτώδες, γεμάτο στόμα με νότες σταφυλιού 
και αχλαδιού.

Sweet, Sparkling. 100% Moscato    
Yellow gold color with exquisite, fresh nose.
Fruitful mouth with grape and pear notes.

MOET & CHANDON BRUT Imperial  
(Καμπανία, Γαλλία), 750ml 135,00€
Ξηρός, Αφρώδης. Chardonnay, Pinot Meunier, 
Pinot Noir  12%Vol
Η πιο αγαπημένη σαμπάνια στον κόσμο.Το κρασί 
γενναιόδωρο, γοητευτικό, προσφέρει έντονη 
φρεσκάδα, αποκαλύπτοντας αρώματα αχλαδιού, 
ροδάκινου και εσπεριδοειδών.

Dry, Sparkling. Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir      
The most beloved champagne in the world.
The wine, generous and charming, offers intense fresh-
ness, revealing aromas of pear, peach and citrus.

 

MOET & CHANDON ICE Imperial 
(Καμπανία, Γαλλία)750ml 155,00€
Ημίγλυκος, Αφρώδης. Chardonnay, Pinot Meunier, 
Pinot Noir    12%Vol
Δημιουργήθηκε για να την απολαμβάνετε με πάγο. 
Ξεχωρίζει χάρη στην ανάλαφρη φρουτώδη γεύση, το 
σαγηνευτικό στόμα και την ωριμότητά της.

Semi sweet, Sparkling. Chardonnay, Pinot Meunier, 
Pinot Noir. 
Enjoy it with ice. It stands out thanks to its light fruity 
taste, seductive mouth and its sophisticated maturity.

MOET & CHANDON ROSE Imperial
(Καμπανία, Γαλλία),750ml  165,00 €
Ξηρός, Αφρώδης .Chardonnay, Pinot Meunier, 
Pinot Noir 12%Vol                                                                                                          
Σοβαρή και συγκροτημένη ροζέ σαμπάνια. Το 
χαρμάνι της δίνει έμφαση στο Pinot Noir, χαρίζοντας 
αρώματα άγριων φρούτων, στυλ και χαρακτήρα.

Dry, Sparklig. Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir 
A serious and assorted rose champagne. Its blend 
emphasizes on Pinot Noir, which, in return, offers aro-
mas of wild fruit, style and character.



WHITE • ΛΕΥΚΑ

PINOT GRIGIO Pirovano
(Βενέτο, Ιταλία) , 750ml  21,00€
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Pinot Grigio, 11.5%Vol
Ελαφρύ κίτρινο χρώμα με μαλακά και 
στρογγυλεμένα αρώματα. 
Νότες από μήλο και βανίλια. Ευκολόπιοτο, 
δροσιστικό, ελαφρύ και φρουτώδες.
Dry, Mild. 100% Pinot Grigio    
Light yellow, with soft and rounded fragrances. 
Notes of apple and vanilla. Easy to drink, refreshing, 
light and fruity.

ΠΑΡΑΓΚΑ Κυρ Γιάννη /PARAGA Kir Yianni 
(Μακεδονία, Ελλάδα) 750ml  24,00 
Ξηρός, Ήρεμος. 80% Ροδίτης, 20% Μαλαγουζιά  
13%Vol
Έντονα, αλλά εκλεπτυσμένα αρώματα από γιασεμί, 
ροδάκινο και βερίκοκο. Η φρεσκάδα του Ροδίτη 
ισορροπεί ευχάριστα και προσφέρει στο χαρμάνι 
δροσερή οξύτητα και νεύρο.
Dry, Mild. 80% Roditis, 20% Malagouzia  
Intense but refined fragrances of jasmine, peach and 
apricot. The freshness of Roditis balancing pleasant-
ly and offering the blend cool acidity and nerve.

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΣΕΜΕΛΗ /MANTINIA SEMELI
(Μαντινεία, Ελλάδα)          750ml 27,00€
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Μοσχοφίλερο, 12%Vol
Έντονα αρώματα από άνθη εσπεριδοειδών, 
τριαντάφυλλου, μοσχολέμονου και γκρέιπφρουτ. 
Τονισμένη οξύτητα που αγκαλιάζεται 
από αρώματα φρούτων. Απολαυστική λεμονάτη 
επίγευση.
Dry, Mild. 100% Moschofilero   
Bright aromas of citrus, rose, lime and grapefruit.
Accented acidity embraced by aromas of nuts 
and citrus fruiton the pallet. Enjoyable lemon after-
taste.

 

ΘΕΜΑ Παυλίδη / THEMA Pavlidi  
(Δράμα, Ελλάδα), 750ml  33,00€
Ξηρός, Ήρεμος. 50% Sauvignon Blanc, 50% 
Ασύρτικο, 13%Vol
Πρασινοκίτρινο χρώμα και πολυσύνθετο άρωμα 
από γκρέιπφρουτ  και ροδάκινο. Διακριτική αίσθηση 
«ορυκτών», χάρη στο Ασύρτικο, το οποίο προσδίδει 
φρεσκάδα και μεγάλης διάρκειας επίγευση.
Dry, Mild, 50% Sauvignon Blanc, 50% Asyrtiko
Greenish-yellow color and complex aroma, dominated 
by grapefruit and peach. A distinctive sense of “min-
erals”, thanks to Asyrtiko,which gives freshness and a 
long lasting after taste.    

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΙΜΝΕΣ  ΚυρΓιάννη
TESSERIS  LIMNES  KirYianni
(Μακεδονία, Ελλάδα) 750ml  35,00 €
Ξηρός, ‘Ηρεμος. 60% Chardonnay, 
40% Gewurztraminer, 13.5%Vol
Στρογγυλό, πλούσιο σώμα με δροσερό αρωματικό 
χαρακτήρα.  Νότες τριαντάφυλλου, ώριμου 
ροδάκινου, βερίκοκου και λίτσι.  
Dry, Mild. 60% Chardonnay,40% Gewurztraminer  
Round, rich body with a cool aromatic character.
Notes of rose, ripe peach, apricot and a touch of 
lychee.



WHITE • ΛΕΥΚΑ

TWO PEAKS Sauvignon Blanc 
(Νότια Αφρική )      750 ml 35.00€
Ξηρός, ήρεμος. 100% Sauvignon Blanc 12,5% Vol 
Ανοιχτό λεμονοπράσινο. Εκφραστική μύτη με 
πράσινη πιπεριά, εσπεριδοειδή και νότες τροπικών 
φρούτων όπως ακτινίδιο. Μέτριο σώμα, δροσιστική 
οξύτητα, φρεσκάδα και μέτριας διάρκειας επίγευση.

Dry, mild. 100% Sauvignon Blanc 
Open lemon-green color. Expressive nose with green 
pepper, citrus and tropical fruit notes as kiwi. Moder-
ate body, refreshing acidity.

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ Γεροβασιλείου 
MALAGOUZIA Gerovasileiou   
(Επανομή, Ελλάδα) 750ml  37,00 €
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Μαλαγουζιά, 13.5%Vol
Γεύση που ξεκινά επιθετικά για να συνεχίσει με την 
ανάδειξη του πλούσιου σώματος και των αρωμάτων 
λεμονιού και να ολοκληρωθεί απολαυστικά. 
Η επίγευση είναι ατελείωτη και εξίσου απολαυστική.

Dry, Mild. 100% Malagouzia   
Taste that starts aggressively and continues by 
emerging its rich body and lemon perfume culminat-
ing so enjoyably. The after taste is endless and just 
as enjoyable.

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Sauvignon Blanc
ALPHA ESTATE Sauvignon Blanc
(Φλώρινα, Ελλάδα)        750ml  41,00 €
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Sauvignon Blanc, 13% Vol
Κρυστάλλινο, λαμπερό με υποκίτρινο χρώμα. Μύτη 
έντονη και πλούσια, με αρώματα εσπεριδοειδών και 
πεπονιού. Ιδιαίτερα γεμάτο στόμα με ζωηρή επίγευση.

Dry, Mild.100% Sauvignon Blanc    
Crystal, shiny in pall-yellow color. Nose intense and 
rich, with citrus  and melon flavors. Μouth very full 
with vigorous after taste

ΟΒΗΛΟΣ Κτήμα Βιβλία Χώρα
OVILOS Vivlia Hora Estate 
(Μακεδονία, Ελλάδα, 750ml 49,00€
Ξηρός, Ήρεμος. 50% Semillon, 50% Ασύρτικο, 13.5% Vol
Γεύση σύνθετη, πολύπλοκη που ισορροπεί απόλυτα 
με τα πλούσια αρώματα φρούτων, μελιού και ξηρών 
καρπών. Δροσιστική οξύτητα και φινετσάτη μύτη, με 
αρώματα βερίκοκου και μελιού.

Dry,Mild. 50% Semillon, 50% Asyrtiko   
Complex flavor that balances perfectly with the rich 
aromas of fruit, honey and nuts. Refreshing acidity 
and stylish nose with apricot and honey flavors.



ΡΟΖΕ • ROSE

PINOT GRIGIO BLUSH  Pirovano 
(Βένετο, Ιταλία)  750ml  21,00€
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Pinot Grigio, 11.5%Vol
Ελαφρύ ροζ του ροδοπέταλου, φωτεινό, με κομψό 
αρωματικό μπουκέτο. 
Γεμάτη γεύση, με τραγανή οξύτητα που του δίνει μια 
πολύ ευχάριστη ζωντάνια.

Dry, Mild. 100% Pinot Grigio   
Light pink color of rose petals, bright, with an 
elegant fragrant bouquet. 
Full οf flavor, with crisp acidity, that gives a very 
pleasant liveliness.

ΑΚΑΚΙΕΣ Κυρ Γιάννη
AKAKIES Kir Yianni 
(Αμύνταιο, Ελλάδα) 750ml  24,00€
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Ξινόμαυρο , 13%Vol
Έντονα αρώματα φράουλας και μικρών κόκκινων 
φρούτων. 
Η στρογγυλεμένη οξύτητά του δροσίζει το σώμα,
χωρίς όμως να διαθέτει υψηλή ένταση.

Dry, Mild. 100% Xinomavro    
Strong aromas of strawberry and small red forest 
fruits. Rounded acidity cools the body, without high 
intensity.

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ 
VIVLIA HORA ESTATE
(Μακεδονία, Ελλάδα) 750ml  30,00 €
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Syrah, 13.5%Vol
Ένα απ τα πιο καλοδομημένα ροζέ κρασιά.
Η φράουλα, το κεράσι και τα κόκκινα φρούτα 
υπερισχύουν στη μύτη.
Γευστικά, εμφανίζεται φρουτώδες με δροσιστική 
οξύτητα.

Dry, Mild. 100% Syrah    
One of the most elaborate and rich rose wines.
Aromas of strawberry, cherry and red fruits,
while deliciously fruity with a refreshing acidity.



ΡΟΖΕ • ROSE

DOMAINE COSTA LAZARIDI MERLOT 
(Δράμα, Ελλάδα )    750 ml 33,00 €
Ξηρός, ήρεμος. 100% Merlot 13,6% Vol
Εξαιρετικά λαμπρό και φωτεινό, ανάμεσα στο 
ανοιχτό ρόδινο και το σομόν. Ζωηρή μύτη που 
παραπέμπει κυρίως σε κόκκινα φρούτα όπως η 
φράουλα και το κεράσι ενώ δεν λείπει και ένα 
σχεδόν ανεπαίσθητο πέρασμα μπαχαρικών. Κομψό, 
αριστοκρατικό και φινετσάτο με δροσιστική οξύτητα 
που ισορροπεί την αλκοόλη δημιουργώντας μια 
αίσθηση αρμονίας. 
Dry, mild. 100% Merlot 
Extremely bright and luminous between light pink 
and saumon. Lively nose that refers mainly to red 
fruits such as strawberry and cherry, while there is an 
almost imperceptible passage of spices. Elegant, 
classy and refined with a refreshing acidity that bal-
ances the alcohol creating a sense of harmony.

IDYLLE D’ACHINOS La Tour Melas 
(Φθιώτιδα, Ελλάδα) 750ml  39,00 €
Ξηρός, Ήρεμος. 50% Grenache Rouge, 30% Syrah, 
20% Αγιωργίτικο, 13.5%Vol
Το πιο «αυθεντικό», σε στιλ Προβηγκίας, ελληνικό 
ροζέ κρασί. Ανοιχτό ροζέ, με λαμπερές πορτοκαλί 
ανταύγειες.
Αρώματα ανθέων και εσπεριδοειδών. Μέτριο σώμα.
Dry, Mild. 50% Grenache Rouge, 30% Syrah, 
20% Agiorgitiko 
The most “authentic” Provence-style Greek Rose wine.
Light rose color with bright orange shades.
Flowers and citrus aromas. Long-lasting after taste.

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ROSE 
ALPHA ESTATE ROSE 
(Αμύνταιο, Ελλάδα) 750ml 41,00€
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Ξινόμαυρο, 13.5%Vol
Χρώμα έντονο ροζέ με σομόν ανταύγειες. Μύτη 
φρουτώδης, με πλούσια αρωματική έκφραση.
Ισορροπημένο στόμα, γεμάτο, λιπαρό, με εκφραστική 
επίγευση.
Dry, Mild. 100% Xinomavro   
Bright-red color with shades of saumon. In the nose, 
fruity, with rich aromatic expression. In the mouth, 
balanced, full, greasy with expressive after taste.



ΚΟΚΚΙΝΑ • RED

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
AGIORGITIKO PAPAIOANNOU 
(Νεμέα, Ελλάδα)  750ml  24,00 €
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Αγιωργίτικο, 13%Vol
Έντονα φρέσκα αρώματα κόκκινων φρούτων. 
Στο στόμα, έχει μαλακές τανίνες  που είναι αρκετές 
για να του δώσουν πλούτο και γευστική 
ισορροπία. 

Dry, Mild. 100% Agiorgitiko   
Intense fresh aromas of red fruits. In the mouth, there 
are  enough soft tannins, to give it wealth and deli-
cious balance.

ΑΒΑΝΤΙΣ Syrah /AVANTIS Syrah  
(Έυβοια, Ελλάδα) 750ml  29,00 €
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Syrah, 14%Vol
Ρουμπινί χρώμα και πολύπλοκο μπουκέτο.
Αρώματα πιπεριού, μπαχαρικών, κανέλας, καπνού, 
πλαισιώνονται από άφθονο  μαύρο φρούτο, όπως 
δαμάσκηνο και βατόμουρο,  μαρμελάδα ψημένου 
φρούτου και νύξεις βανίλιας.    

Dry, Mild. 100% Syrah    
Rubi color and a complex bouquet. Perfumes of spic-
es, pepper, cinnamon, tobacco, framed by plenty of 
black fruit, such as plum and raspberry, roasted jam 
with vanilla flavors.

ΔΥΟ ΕΛΙΕΣ  Κυρ Γιάννη
DIO ELIES  Kir Yianni  

(Ημαθία, Ελλάδα) 750ml  36,00 €
Ξηρός, Ήρεμος. 60% Syrah, 30% Merlot, 
10% Ξινόμαυρο, 14.5%Vol
Βαθύ κόκκινο στην όψη, με έναν πληθωρικό 
αρωματικό χαρακτήρα. Συνδυασμό από νότες 
καπνού, βανίλιας και καραμέλας που ξεχωρίζουν 
πάνω σε φόντο από ώριμα κόκκινα φρούτα και 
σοκολάτα.

Dry, Mild. 60% Syrah, 30% Merlot, 10% Xinomavro  
Deep red at the look, with an exquisite aromatic 
character, combined with smoky vanilla and caramel 
notes that stand out on a background of ripe red 
fruit and chocolate.



ΚΟΚΚΙΝΑ • RED

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ
VIVLIA HORA ESTATE 
(Μακεδονία, Ελλάδα) 750ml  39,00 €
Ξηρός, Ήρεμος. 50% Cabernet Sauvignon, 
50% Merlot, 13.5%Vol
Κλασσικό χαρμάνι Cabernet Sauvignon και Merlot, το 
οποίο έχει ωριμάσει για 12 μήνες σε δρύινα βαρέλια 
και ξεχειλίζει από ώριμο ζουμερό φρούτο.
Με πυκνή, αλλά βελούδινη τανική δομή.

Dry, Mild. 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot 
Classic blend of Cabernet Sauvignon and Merlot, 
that has matured  for 12 months in oak barrels and 
overflows of ripe juicy fruit.  With a dense, 
but velvety tannic structure.

CHATEAU JULIA Κ. Λαζαρίδη
CHATEAU JULIA K. Lazaridi   

(Δράμα, Ελλάδα), 750ml  42,00€
Ξηρός, Ήρεμος. 100% Merlot, 15%Vol
Κόκκινο φραγκοστάφυλο, μαρμελάδα κεράσι, 
σοκολατάκια μέντας, μελάνι και κέδρος είναι 
μόνο μερικά από τα αρώματα που μπορείς να 
αναγνωρίσεις. Σαρκώδες, πλούσιο με άφθονο 
φρούτο που υποστηρίζει τις καλά ενσωματωμένες 
τανίνες.

Dry, Mild, 100% Merlot    
Charming change of impressions. Red currant, cherry 
jam, mint chocolate, ink and cedar are some of the 
flavors you can recognize. Sparse, rich, almost exu-
berant, with plenty of fruits that support the well-in-
tegrated tannins.

AVATON Γεροβασιλείου
AVATON Gerovasileiou
(Επανομή, Ελλάδα) 750ml  55,00€
Ξηρός, Ήρεμος. 60%Λημνιό, 20% Μαυροτράγανο, 
20%Μαυρούδι, 14.5%Vol
Διαθέτει λαμπερό βαθυπόρφυρο χρώμα, σύνθετο 
μπουκέτο μπαχαρικών με ώριμα φρούτα, σταφίδα, 
καφέ και κακάο. Στο στόμα, ευγενικές τανίνες
υποστηρίζονται από άφθονο φρούτο, 
δημιουργώντας ισορροπία.  

Dry, Mild. 60% Limnio, 20% Mavrotragano, 
20% Mavroudi    
It has a glowing pale-green color, a complex bouquet 
of spices with ripe black fruits, currant, coffee and 
cocoa. In the mouth, noble tannins are supported by 
plenty of fruit, creating strength and balance.


