


ΛΕΥΚΑ
ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ (κτήμα Μπαϊρακτάρη)    ..........

Π.Γ.Ε: Πελοπόννησος
Τύπος: ξηρός
Ποικιλία: 33,3% Μοσχάτο Αλεξανδρείας, 33,3% Sauvignon Blanc 
και 33,3% Chardonnay
Χαρακτηριστικά: Ένα κρασί κιτρινοπράσινο με εξαιρετική αρωματική 
παλέτα από νότες μελιού και ώριμών τροπικών φρούτων όπως ανανά, 
μπανάνα και μάνγκο.

ΠΑΡΑΓΚΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ      .......... 
Τύπος: Ξηρός
Ποικιλία: Ροδίτης 80% και Μαλαγουζιά 20%
Χαρακτηριστικά: Ένας δροσερός Μακεδονικός οίνος με αρώματα 
από άνθη πορτοκαλιάς και πράσινου ροδάκινου, με απαλή υφή και 
ισορροπημένη οξύτητα.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΣΥΡΤΙΚΟ      ..........

Π.Γ.Ε: Σαντορίνη
Τύπος: ξηρός
Ποικιλία: 100% Ασύρτικο
Χαρακτηριστικά: Ένα έντονο αρωματικό κοκτέιλ από δροσερή θαλασσινή 
αύρα, εσπεριδοειδή και νότες μελιού.

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (μαλαγουζιά)     ..........

Π.Γ.Ε: Φλώρινα
Τύπος: ξηρός, ήπιος
Ποικιλία: Μαλαγουζιά
Χαρακτηριστικά: Με λαμπερό πρασινοκίτρινο χρώμα και έντονο άρωμα 
από νότες λουλουδιών, εσπεριδοειδών και διακριτικών αρωματικών 
βοτάνων. Με γεύση γεμάτη και με εξαιρετική ισορροπία και δροσιά. Η 
επίγευση που αφήνει έχει ζωηράδα και χαρούμενη διάρκεια.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ       ..........

Π.Γ.Ε: Πελοπόννησος
Τύπος: ημίξηρο
Ποικιλία: Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Σαββατιανό
Χαρακτηριστικά: Ένα μεθυστικό χαρμάνι από τρεις αγαπημένες 
ποικιλίες, που αναβλύζουν αρώματα φρεσκοκομμένων λουλουδιών, 
πλαισιωμένα από γλυκές και απαλές νότες τροπικών φρούτων. Στο στόμα 
η δροσιστική οξύτητα και η γλυκιά επίγευση ολοκληρώνουν αρμονικά το 
μπουκέτο.



ΦΕΓΓΙΤΕΣ        ..........

Π.Γ.Ε: Μακεδονία 
Τύπος: ξηρός, ήπιος
Ποικιλία: Sauvignon Blanc και Ασύρτικο Δράμας
Χαρακτηριστικά: Με αρώματα εξωτικών φρούτων και εσπεριδοειδών, 
χρώμα φωτεινό, κρυστάλλινο με χρυσοκίτρινες ανταύγειες. Η γεύση του 
είναι ισορροπημένη και πλούσια με ευχάριστη αρωματική διάρκεια που σε 
αιχμαλωτίζει.

THYRSUS        ..........

Π.Γ.Ε: Μακεδονία
Τύπος: ξηρός
Ποικιλία: Μαλαγουζιά και Viognier 
Χαρακτηριστικά: Ένα κρασί με λεμονί χρώμα με χαρακτηριστικά 
αρώματα που θυμίζουν μια πανδαισία από λευκά άνθη μαζί με 
λευκόσαρκα φρούτα που εξελίσσονται σε αρώματα ανθών πορτοκαλιάς 
και θυμαριού ενώ στο τελείωμα έχουμε πινελιές μελιού και κερήθρας. 
Έχει μέτρια οξύτητα και καλή ισορροπία.

PINOT GRIGIO       ..........

Τύπος: ξηρός, ήπιος
Ποικιλία: Pinot Grigio (Italian)
Χαρακτηριστικά: Ένα ευχάριστο, φρουτώδες κρασί με νότες αχλαδιού, 
βερίκοκου και λουλουδιών. Φρέσκο και καλά ισορροπημένο στο στόμα.



ΡΟΖΕ
ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ      ..........

Τύπος: ξηρός, ήπιος
Ποικιλία: Syrah, Αγιωργίτικο και Μοσχάτο Αμβούργου
Χαρακτηριστικά: Ένα κρασί με έντονα αρώματα φρούτων και δροσερή 
οξύτητα.

ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ     ..........

Τύπος: ξηρός, ήπιος
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon, Merlot
Χαρακτηριστικά: Ένα κρασί ευγενές και αρωματικό που είναι φτιαγμένο 
για να συνοδεύει κυρίως φαγητό. Οι δύο ποικιλίες που συνθέτουν το 
χαρμάνι του, του χαρίζουν δύναμη, διάρκεια, αρωματικό βάθος και 
φινέτσα.

ΑΚΑΚΙΕΣ      ..........

Τύπος: Ξηρός
Ποικιλία: Ξηνόμαυρο από Αμύνταιο Φλώρινας
Χαρακτηριστικά: Έντονα αρώματα φράουλας και μικρών κόκκινων 
φρούτων του δάσους συνθέτουν τον τυπικό γοητευτικό χαρακτήρα του 
κρασιού. Η στρογγυλεμένη οξύτητα δροσίζει το σώμα χωρίς όμως να 
διαθέτει ιδιαίτερα ένταση.

ΣΚΕΡΤΣΟ      ..........

Τύπος: ημίξηρος
Ποικιλία: Grenache Rouge/υπερώριμο Merlot
Χαρακτηριστικά: Λαχταριστό τριανταφυλλί χρώμα, απαλά αρώματα 
κόκκινων λουλουδιών, καραμέλας και φράουλας, με απαλή γλυκύτητα 
αλλά και ικανοποιητική οξύτητα που δροσίζει. Το χαρμάνι των δύο 
ποικιλιών δίνει ένα ημίξηρο ροζέ, δυναμικό με ιδιαίτερη προσωπικότητα. 

ΚΟΚΚΙΝΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΗΣ     .......... 
Τύπος: ξηρός 
Ποικιλία: Merlot και Αγιωργίτικο Παλαιωμένο
Χαρακτηριστικά: Έντονο σκούρο βιολετί χρώμα με πορφυρές 
αποχρώσεις που εντυπωσιάζει. Στο στόμα βρίσκεται ισορροπημένο 
δέσιμο από απαλές τανίνες και νότες δρυός ενώ στη μύτη διακρίνονται 
αρώματα μαρμελάδας ώριμών κόκκινων φρούτων και μόκας.

ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ (κτήμα Μπαϊρακτάρη)  .......... 
Π.ΟΠ: Νεμέα
Τύπος: ξηρός
Ποικιλία: 100% Αγιωργίτικο
Χαρακτηριστικά: Ένα κρασί με έντονο κόκκινο χρώμα και αρώματα 
φρέσκων κόκκινων φρούτων όπως raspberry ενώ πολύ έντονα είναι και τα 
γλυκά μπαχαρικά. Στο στόμα γεμάτο με μέτρια προς υψηλή οξύτητα  και 
με μακρά επίγευση. 



ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ     ..........

Τύπος: ξηρός
Ποικιλία: Ξινόμαυρο, Merlot, Syrah
Χαρακτηριστικά: Κόκκινο βαθύ στην όψη, με μπλε ανταύγειες. Στο 
ποτήρι ξεδιπλώνονται αρώματα κόκκινων μικρών φρούτων και 
φραγκοστάφυλου. Η παρουσία του βαρελιού αγκαλιάζει το αρωματικό 
σύνολο, με νότες βανίλιας και καφέ. Ακολουθεί μια διακριτική οξύτητα με 
στρογγυλές τανίνες σε μια ισορροπημένη αρμονία των τριών ποικιλιών, 
που το καθιστούν ως ένα ευκολόπιοτο καλά αρωματικό κρασί.

ΑΚΡΕΣ (Σκούρας)      ..........

Τύπος: ξηρός
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon και Αγιωργίτικο 
Χαρακτηριστικά: Το χρώμα είναι λαμπερό, βαθύ βυσσινί και 
ξεδιπλώνονται αρώματα βατόμουρου, μαύρου φραμπουάζ και ώριμης 
φράουλας με άγγιγμα γλυκάνισου και μπαχαρικών όπως γαρίφαλο και 
κανέλα. Στο στόμα είναι μεσαίου σώματος με κομψή δομή, ισορροπημένη 
οξύτητα και πολύ ώριμες, στρογγυλές τανίνες. Η επίγευση είναι μεσαίας 
διάρκειας, όπου κυριαρχούν τα κόκκινα φρούτα και ακολουθούν 
αρώματα γλυκιάς βανίλιας και μαύρου πιπεριού.

EMPHASIS-Syrah (κτήμα Παυλίδη)   ..........

Τύπος: ξηρός, ήπιος
Ποικιλία: Syrah
Χαρακτηριστικά: Ένα πολύ καλό Syrah που θα ενθουσιάσει τους φίλους 
της ποικιλίας. Πικάντικο στη μύτη και απολαυστικά δυνατό στο στόμα, με 
καλή ισορροπία τανινών και οξύτητας και τσιμπημένο αλκοόλ, που όμως 
δεν προβληματίζει. Χωρίς αμφιβολία, είναι ένα Syrah παλαίωσης.

ΓΙΑΤΑΚΙ MERLOT (κτήμα Χατζημιχάλη)  ..........

Τύπος: ξηρός
Ποικιλία: Merlot
Χαρακτηριστικά: Βαθύ πορφυρό κόκκινο χρώμα με ιώδεις ανταύγειες. 
Στη μύτη αποκαλύπτονται αρώματα κόκκινων φρούτων, βύσσινου 
με νότες βανίλιας και ξύλου. Πλούσιο στο στόμα με βελούδινες και 
ευδιάκριτες τανίνες όπου κυριαρχούν τα αρώματα φρέσκων φρούτων με 
νύξεις γλυκών μπαχαρικών στο υπόστρωμα. Στρογγυλό, καλοδομημένο 
στόμα με μακριά απολαυστική επίγευση.

ΗΜΙΑΦΡΩΔΕΣ
BIANCO NERO      ..........

Τύπος: ημίξηρο, αφρώδης
Ποικιλία: Μοσχάτο Αμβούργου
Χαρακτηριστικά: Ένα κρασί που διαθέτει χαμηλό αλκοόλ, εκρηκτικό 
φρουτώδη χαρακτήρα, ελαφρύ αφρισμό και έντονη γλύκα.

PROSECCO       ..........

Τύπος: ξηρός, αφρώδης
Ποικιλία: Prosecco
Χαρακτηριστικά: Είναι ένα αφρώδες κρασί που μπορείς να το απολαύσεις 
όλες τις ώρες της ημέρας



ΜΠΥΡΕΣ
Fix          (330ml)     ..........

Fix Dark                 (330ml)     ..........

Mythos                    (330ml)     ..........

Heineken                 (330ml)     ..........

Fischer                    (330ml)     ..........

Stella Artois           (330ml)     ..........

McFarland             (330ml)     ..........

Amstel Radler        (330ml)     ..........

Amstel free              (330ml)     ..........

Μάμος        ..........

(ελληνική pilsner)  (500ml)
Βαρελίσια Άλφα     (330ml)     ..........

Βαρελίσια Άλφα     (500ml)     ..........

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Αναψυκτικά  (250ml)      ..........

Ανθρακούχο νερό (330ml)     ..........

Νερό (1ltr)        ..........

ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ
Λευκό ξηρό και κόκκινο ξηρό
μισό λίτρο        .......... 
1 λίτρο        ..........

Ποτήρι 150 ml       ..........

Ημίγλυκο κόκκινο 
μισό λίτρο.        ..........
1 λίτρο        ..........

Ποτήρι 150 ml       ..........

ΚΑΦΕΔΕΣ
Εσπρέσο        ..........

Διπλό εσπρέσο       ..........

Καπουτσίνο        ..........

Διπλό καπουτσίνο       ..........

Latte         ..........

Ιρλανδέζικος με ουίσκι      ..........



Aperitifs

Aperol Spritz       ..........
Campari & Prosecco, sparking wine and red Vermouth
Negroni        ..........
Campari, gin and red Vermouth
Mimosa        ..........
Prosecco, sparkling wine and orange juice
Belini         ..........
Prosecco, sparkling wine and white peach puree

Cocktails

Margarita        ..........
tequila, triple sec and lime juice
Mojito        ..........
white rum, brown sugar, sparkling water, lime juice and leaves of fresh mint
Daiquiri Strawberry      ..........
white rum, lime juice, sugar syrup and strawberry puree
Porn Star        ..........
vodka, passoa liqueur, passion fruit puree and lime juice

Signature Cocktails 

Spicy nights        .......... 
Gin, cucumber, fresh lime, fresh ginger
Cuban nights       ..........
Rum, fresh lime, pineapple, aromatic bitters
Mexican Sunset       .......... 
Tequila, pineapple, pink grapefruit, fresh lime
Haribo joy        .......... 
Vodka, fresh lime, caramel mango

ΠΟΤΑ

Απλό         ..........
Special        ..........
Premium        ..........



Στις αναγραφόμενες τιμές του καταλόγου περιλαμβάνονται:
Δημοτικός φόρος .......%, ΦΠΑ .......% - .......%, 

Το κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα δελτία σε ειδική θήκη δίπλα στην έξοδο για διατύπωση 
οποιασδήποτε διαμαρτυρίας.

The prices of the menu include:
Municipal tax .....%, VAT .....% - ......%. 

The establishment must have printed forms near the exit for the formulation of complaints

Αγορανομικός υπεύθυνος: .......................................

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει 
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη-Τιμολόγιο)

The consumer is not obliged to pay if he does not receive the legal document (Receipt-Invoice)

Έξοδος του προϊόντος από το κατάστημα χωρίς πληρωμή μπορεί να επισύρει το ποινικό αδίκημα της κλοπής


