Λευκός Οίνος

Almyrida Beach Κρητικός οίνος (Ριζίτης - Βιλάνα) 375 ml
7.50 €
750 ml
11.50 €
Χρυσοπράσινος οίνος με λεπτά ποικιλιακα αρώματα από ανοιξιάτικα λουλούδια.
Ευχάριστη και δροσερή γεύση με ισορροπία.Ποικιλία Λοïσιμες ερυθρές ποικιλίες αμπελιών.
Kudos Μαλβαζία Αρωματικός (Μαλβαζία) 750ml
18.50 €
Η πλουσιότερη σε αρώματα κρητική ποικιλία που εξαπλώθηκε και πλούτισε τους Μεσογειακούς
αμπελώνες πριν από 8 αιώνες. Χρυσοπράσσινο λευκός οίνος με σύνθετο άρωμα εσπεριδοειδών και
ξηρών καρπών. Σώμα μαλακό και ισορροπημένο με φρουτώδη και ζωηρή γεύση.
Λυχνος Βιολογικός (Βιδιανό)
750m
20.00 €
Βιολογικός Λευκός Ξηρος , Προέλευση Αμπελώνας Ντουράκη.Μιγμα από αρώματα λουλουδών,
έντονη φρεσκάδα και αρμονία τόσο στη γεύση όσο και στην επίγευση.
Chardonnay Δουλουφάκης
750ml
20.50 €
Ομορφο xρυσοπράσινο χρώμα, δυνατά αρώματα κίτρινων φρούτων. Αίσθηση των ίδιων κίτρινων
φρούτων και στο στώμα λιπαρό και γεμάτο. Ποικιλία Chardonnay
Psithiros Λευκό( Μοσχάτο Σπίνας)
750ml
24.00 €
Μονοποικιλιακό, Μοσχάτο Σπίνας με ιδιαίτερο αρωματικό πλούτο. Ισορροπία στο στόμα με επίμονη
επίγευση. Συνοδεύει εξαιρετικά πιάτα Ελληνικής κουζίνας, φαγητά φούρνου και λευκά κρέατα
Ασπρος Λαγός (Βιδιανό)
750ml
32.00 €
Το εξαιρετικό αυτό κρασί διατηρεί τα φρέσκα φρουτώδη αρώματα της ποικιλίας.
Συνδυάζει επίσης τις νότες βανίλιας και ξηρών φρούτων δίνοντας του πολυπλοκότητα στη γεύση

Κρασί Χύμα
Ποτήρι Κρασί
Ρετσίνα

500ml / 1 lt
500ml

6.50 € / 11.50 €
2.90 €
6.50 €

Λευκά ημίγλυκα
Διώνη Λευκό (Ντουράκης)

750ml

11.50 €

Ερυθρός Οίνος

Almyrida Beach Κρητικός οίνος Ριζίτης 375 ml
7.50 €
(Grenache Rouge – Merlot)
750 ml
11.50 €
Έντονο κόκκινο χρώμα με άρωμα βανίλια, γεύση γεμάτη με διάρκεια.Ωρίμανση για ένα έτος σε
δρύινο βαρέλι και ένα έτος σε φιάλη. Ποικιλία Λοïσιμες ερυθρές ποικιλίες.
Kudos Syrah (Syrah)
750ml
18.50 €
Οίνος από την ποικιλία Syrah με χρώμα σκούρο κόκκινο, μύτη προσανατολισμένη στα λεπτά
αρώματα ενός κουτιού σοκολάτας και μαύρων φρούτων. Φρουτώδη γεύση και έντονο χυμώδες
τελείωμα
Ιδαία Γή (Κοτσιφάλι – Μανδηλάρι)
750ml
24.00 €
Διακρινεται για το εντονο βαθυκόκκινο χρώμα και τις βιολέ αποχρώσεις. Πλούσιο γευστικά με
έντονα αρώματα φρούτων του δάσους και μπαχαρικών τα οποία δένουν αρμονικά με τα αρώματα
βανίλιας του βαρελιού. Ιδιαίτερος συνδυασμός των δύο ποικιλιών με επίμονη και γεμάτη επίγευση
Λύχνος Βιολογικός (Cabernet Sauvignon) 750ml
25.00 €
Βιολογικός Ξηρός. Προέλευση Αμπελώνας Ντουράκης.
Χρώμα πορφυρό, ζωηρό, ενθουσιάζουν οι νότες αποξηραμένων φρούτων. Πλούσιο τελείωμα
Ορθή Πέτρα
750ml
28.00 €
(Cabernet Sauvignon - Kotsifali)
Έντονο πορφυρό χρώμα και αρώματα ώριμων φρούτων και μπαχαρικών με φόντο τη διακριτική
βανίλια του δρύινου βαρελιού. Μαλακό και λιπαρό στο στόμα, με «στρογγυλές τανίνες» και πλούσια
αρωματική επίγευση.
Sangiovese Cabernet Sauvignon
750ml
35.50 €
Εξόχως βαθύ κόκκινο χρώμα , πλούσιο πολύπλοκο άρωμα από βύσσινο καπνό και πιπέρι. Γεμάτη
γενναιόδωρη εξαιρετική δομή και με έντονη βελούδινη επίγευση.

Κρασί Χύμα
Ποτήρι Κρασί

500ml / 1 lt

6.50 € / 11.50 €
2.90 €

Ερυθρά Ημίγλυκα
Διώνη Ερυθρό (Ντουράκης)

750m

11.50 €

Ροζέ Ξηρός Οίνος

Almyrida Beach Κρητικός οίνος
(Ριζίτης -Grenache Rouge)

375ml
750ml

7.50 €
11.50 €

Χρώμα τριανταφυλλένιο, άρωμα από φράουλες-βατόμουρα-αχλάδι.
Διακρίνεται στην γεύση του για την απαλότητα. Ποικιλία Λοïσιμες ερυθρές ποικιλίες.
Enotria (Syrah – Kotsifali)
750ml
11.80 €
Φωτεινό ροζέ, πορτοκαλί χρώμα, πληθωρικά αρώματα φρούτων. Μαλακό γευστικά κρασί,
ισορροπημένο γεμάτο αρώματα και επίμονο τελείωμα.
Kudos Grenache Rouge
750ml
15.00 €
Τοπικός Οίνος Κισσάμου, ζωηρό τριανταφυλλένιο χρώμα με ιώδεις ανταύγειες και λεπτά αρώματα.
Διακρίνεται για τη δροσερή γεύση και την αρμονική επίγευση.
Ktima Chronis
750ml
17.50 €
Εξαίρετο ροζέ κρασί με αρώματα φραγκοστάφυλου και κομψή γεύση με διάρκεια.
Caviro
750ml
20.00 €
Ροζέ ξηρός οίνος με τριανταφυλλένιο χρώμα και φρουτώδες άρωμα εσπεριδοειδών από το κτήμα
Χατζηγεωργίου Λήμνου.

White Wine Dry

375ml
7.50 €
750ml
11.50 €
Gold-green colour with a fine aroma of a variety of spring fruits. Pleasant and well balanced
taste.
Almyrida Beach Cretan Wine (Vilana)

Kudos Malvazia Aromatica (Malvazia)
750ml
18.50 €
The Cretan variety of grapes with the richest aroma spread across the Mediterranean wine yards.
Golden yellow colour. Composed aromas of citrus fruits and dried nuts.
Lihnos Organic (Vidiano)
750ml
20.00 €
Organic wine with golden green colours with greenish highlights. A dominant captivating aroma
of spring flowers. Pleasant and fruity.
Chardonnay Douloufakis
750ml
20.50 €
Light gold colour. Rich body, buttery creamy wine of intense flavor concentration and great
complexity. Variety Chardonnay
Psithiros white (Muscat of Spina)
750ml
24.00 €
This blend exhibits a distinctive richness of aromas and offers a balanced mouth feel with a long
finish. The wine pairs exceptionally well with Greek cuisine
Aspros Lagos (Vidiano)
750ml
32.00 €
This outstanding wine preserves the typical aromas of fruits. Also combines the notes of vanilla
and dry fruits that gives complexity to taste.

Housewine
Glass Wine
Retsina

500ml / 1 lt
500ml

6.50 € / 11.50 €
2.90 €
6.50 €

White Wine Medium Sweet
Dioni White Dourakis

750ml

11.50 €

Red Wine Dry

Almyrida Beach Cretan Wine

375ml
750ml
A deep red colour with aroma of vanilla, with well balanced taste..

7.50 €
11.50 €

Kudos Syrah (Syrah)
750ml
18.50 €
Syrah is almost opaque and black in colour. It is full-bodied with intense aromas of blackberries,
pepper and wild mountain herbs, with an exceptionally long finish and well-integrated oak
flavors.
Idaia Gi (Kotsifali – Mandilari)
750ml
24.00 €
Dark red color, rich taste of vanilla, prune, coffee and tones chocolate, the after taste is long and
leaves a fruit sensation

Lihnos Organic (Cabernet Sauvignon)
750ml
Organic wine with ruby red colour, velvety taste.

25.00 €

Orthi Petra (Standing Rock)
750ml
28.00 €
(Cabernet Sauvignon - Kotsifali)
This red wine aged, based on a blend that combines the spicy scherzo of kotsifali and the strict
power of Cabernet. It is known for its vivid colour and aroma of mature fruits and herbs set
against the subtle vanilla of the oak barrel. Soft and juicy in taste, with ‘round tannins’ and a rich,
aromatic finish
Sangiovese Cabernet Sauvignon
750ml
35.50 €
Very deep red colour. Rich and complicated aromas of cherries, tobacco and pepper.
Full belied, generous structure and intense velvet finish. Varieties Sangiovese Cabernet
Sauvignon.

Housewine
Glass Wine

500ml / 1 lt

6.50 € / 11.50 €
3.00 €

Red Wine Medium Sweet
Dioni Red Dourakis

750ml

11.50 €

Rose Wine Dry

375ml
7.50 €
750ml
11.50 €
Rosy colour, smacking flavour combined with the aroma of strawberries and pears. Variety
Loisimes
Almyrida Beach Cretan Wine

Enotria
750ml
11.80 €
from grapes of organic farming. Very light rose hue with orange accents. Very fruity flavour,
round soft, with hints of banana extract. Variety Kotsifali, Syrah.

Kudos Grenache Rouge
750ml
Wild roses colour with blond highlights and light taste

15.00 €

Ktima Chronis
750ml
17.50 €
Exquisite rosé wine with aromas of blackcurrant and elegant, long-lasting taste.

Caviro

750ml

Rose dry wine with rosy colour and fruity aroma of citrus.

20.00 €

