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ΛΕΥΚΑ  

Άκρες Σκούρας 
Η μύτη είναι σύνθετη, γεμάτη φρέσκους ανθικούς 
χαρακτήρες να υπερισχύουν ακολουθούμενοι από νότες 
φρούτων όπως το αβοκάντο. Χαλαρές εντάσεις και 
γεμάτη υφή που δίνουν γεύσεις εσπεριδοειδών καθώς και 
αγγίγματα γιασεμιού και μέντας.
Προέλευση: Πελοπόννησος, Ελλάδα 
Ποικιλίες: Μοσχοφίλερο, Ροδίτης
Ένα ιδιαίτερο και δροσερό ξηρό λευκό κρασί. Συνοδεύει 
άριστα ζυμαρικά, λευκά κρέατα, ορεκτικά και ελαφριά 
πιάτα. 

150 ml 6.00
750 ml   21.00

Χατζηεμμανουήλ 
Ένα τοπικό ξηρό κρασί από το γειτονικό νησί της Κω, με 
έντονο χρώμα και αρώματα εσπεριδοειδών, ροδάκινου 
και αγριολούλουδων. Ισορροπημένη γεύση και δροσερό 
τελείωμα. Ένα υπέροχο κρασί, έτοιμο να σας συναρπάσει.
Προέλευση: Κως, Ελλάδα 
Ποικιλίες: Μαλαγουζιά, Ασσύρτικο 
Συνοδεύει ιδανικά ψάρια, λευκά κρέατα και μεσογειακή 
κουζίνα. 

750 ml 22.00

Πετρά Μαρίνου Βιολογικό
Ένα βραβευμένο με χρυσό μετάλλιο βιολογικό κρασί 
από την Κω που θα σας συναρπάσει, με φωτεινό και 
χρυσοπράσινο χρώμα. Πλούσια αρώματα τροπικών 
φρούτων και νότες μελιού σε φόντο βανίλιας.
Προέλευση: Κως, Ελλάδα
Ποικιλίες: Chardonnay
Συνοδεύει άριστα ψητό ψάρι, σολομό και λευκά κρέατα.

750 ml   26.00



Μέγα Σπήλαιο Cuvee III
Δύο σπουδαίες ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα 
συνδυάζονται με το πιο δημοφιλές διεθνές λευκό σταφύλι 
σε ένα ιδιαίτερα απολαυστικό κρασί.Το χρώμα του είναι 
λαμπερό χρυσό με αρκετές πράσινες ανταύγειες. 
Το άρωμα του πολύ ευχάριστο με φρέσκα πυρηνόκαρπα 
φρούτα, βασιλικό, περγαμόντο, βούτυρο και καρύδα αλλά 
κάποιες πικάντικες νύξεις. Στο στόμα έχει νεύρο, όγκο, 
φρουτένιες γεύσεις αγκαλιασμένες όμορφα από την δρύ 
και μακρά βανιλάτη επιγευση.
Προέλευση: Αχαΐα, Ελλάδα
Ποικιλίες:  Chardonnay, Μαλαγουζιά, Ασσύρτικο
Συνοδεύει ιδανικά θαλασσινά, λευκά τυριά, λευκό κρέας, 
πουλερικά, σαλάτες και ψάρια 

750 ml   30.00

Κτήμα Άλφα
Κρυστάλλινο και λαμπερό με υποκίτρινο χρώμα και 
ελαφρά πρασινωπές ανταύγειες. Μύτη έντονη και 
πλούσια, τυπική της ποικιλίας Sauvignon Blanc, με 
αρώματα φραγκοστάφυλου, φρούτου του πάθους, 
πεπονιού, λίτσι με νότες από αγιόκλημα. Τραγανό και 
ιδιαίτερα γεμάτο στο στόμα όπου αποτυπώνονται τα 
αρώματά του μαζί με νύξεις μοσχολέμονου. 
Πλούσια υφή με υπέροχη διάρκεια και ισορροπία.
Προέλευση: Αμύνταιο, Ελλάδα 
Ποικιλίες: Sauvignon Blanc
Το Alpha Estate Sauvignon Blanc συντροφεύει ιδανικά 
πολλά θαλασσινά, ψητό ψάρι, ανατολίτικη κουζίνα και 
ζυμαρικά.  

750 ml   40.00

Viognier Κτήμα Γεροβασιλείου
Μαγεύει όποιον το δοκιμάσει. To Viognier του Κτήματος 
Γεροβασιλείου είναι μια από τις καλύτερες εκφράσεις 
της γαλλικής ποικιλίας στην Ελλάδα. Ακολουθώντας 
τα γαλλικά πρότυπα, το Viognier ζύμωσε και ωρίμασε 
σε καινούργια, δρύινα, γαλλικά βαρέλια, μαζί με τις 
οινολάσπες του. Το αποτέλεσμα είναι πλούσιο και 
βουτυράτο και δικαιολογεί απόλυτα τα βραβεία και τις 
διακρίσεις που έρχονται, σχεδόν κάθε χρόνο.
Προέλευση: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
Ποικιλίες: Viognier 
Συνοδεύει άριστα ψάρια, γαρίδες σε λευκές σάλτσες, 
σπαράγγια, καβούρι ή αστακό καθώς και ασιατική 
κουζίνα.  

750 ml   43.00



ΡOZE   
Άκρες Σκούρας
Το χρώμα είναι λαμπερό, ανοιχτό κερασί με ροδαλές 
ανταύγειες. Η μύτη είναι ζωντανή, γεμάτη καθαρότητα 
με αρώματα ώριμων κερασιών και φραμπουάζ με νύξεις 
ανθέων και νότες ροδοπέταλου. Μεσαίο σώμα με μεσαία 
προς υψηλή οξύτητα και μια ελαφρά αίσθηση πολύ 
ώριμων τανινών.
Προέλευση: Πελοπόννησος, Ελλάδα  
Ποικιλίες: Αγιωργίτικο, Μοσχοφίλερο  
Συνοδεύει άριστα ζυμαρικά, πίτσες, κρέας και φυσικά 
ποικιλίες κίτρινων τυριών.

150 ml 6.00
750 ml  21.00

Rosalia
Ένα υπέροχο ημίγλυκο κρασί από το νησί της Ρόδου. 
Έντονο ροζέ χρώμα με saumon ανταύγειες. Από την 
πλούσια γεύση του αναδύονται αρώματα φράουλας, 
κερασιού και βατόμουρου, αφήνοντας μια εκφραστική 
επίγευση. Ένα κρασί που θα σας συναρπάσει. 
Προέλευση: Ρόδος, Ελλάδα 
Ποικιλίες: Μαντηλαριά, Μοσχάτο
Συνοδεύει άριστα λευκά τυριά, κρέας με γλυκόξινες 
σάλτσες και φρούτα. 

150 ml 6.00
750 ml  21.00

Χατζηεμμανουήλ
Ένα τοπικό κρασί από την Κω που θα σας εκπλήξει. 
Η διάσημη ποικιλία Grenache Rouge δίνει ένα ροζέ 
με λαμπερό ροζ χρώμα ανθοπέταλων και άρωμα 
αγριολούλουδων και κόκκινων φρούτων. Ισορροπημένη 
γεύση με κάπως ντροπαλό χαρακτήρα. 
Προέλευση: Κως, Ελλάδα 
Ποικιλίες: Grenache rouge 
Ιδανικό με μεσογειακά πιάτα, ζυμαρικά και ψάρια με 
κόκκινη σάλτσα.

750 ml  25.00 



ΡOZE   
L’esprit du lac Kir-Yianni 
Το πνεύμα που μαγεύει κόσμο!Tο L’ Esprit du Lac είναι 
από εκείνα τα ροζέ που αν μπουν στο ποτήρι σου, δύσκολα 
θα θες να τα βγάλεις.Έχει απαλό σομόν  χρώμα με 
ελαφρές πορτοκαλί ανταύγειες και φινετσάτα αρώματα 
τριαντάφυλλου, ανθών πορτοκαλιάς, φράουλας, κερασιού, 
ροδάκινου, γκρέιπφρουτ, ροδιού και φύλλων τομάτας.
Προέλευση: Αμύνταιο, Ελλάδα 
Ποικιλίες: Ξινόμαυρο 
Συνοδεύει τέλεια πιάτα της καλοκαιρινής μεσογειακής 
κουζίνας, τηγανητούς μεζέδες, καθώς και ψάρια.

750 ml  29.00

Idylle d’ Achinos La Tour Melas
Το Idylle d’ Achinos La Tour Melas μπορεί να συγκριθεί, 
με τα μάτια κλειστά, με τα καλύτερα και πιο επικά ροζέ 
κρασιά. Έχει αχνό, σχεδόν διάφανο, σομόν χρώμα. 
Διακριτική, φινετσάτη μύτη με κυρίαρχες νότες από 
ζουμερά, ώριμα πετροκέρασα, σμέουρα και φράουλες. 
Στη συνέχεια κάνουν την εμφάνισή τους νύξεις ζύμης, 
κρέμας, ροζ γκρέιπφρουτ και ανθών πορτοκαλιάς. Στο 
στόμα έχει μέτριο σώμα, τραγανή οξύτητα και κρεμώδη 
υφή.
Προέλευση: Φθιώτιδα, Ελλάδα 
Ποικιλίες: Grenache, Syrah, Αγιωργίτικο  
Ταιριάζει ιδανικά με σαλάτες και θαλασσινά. Επιπλέον 
γευστικά μπορεί να συνοδεύσει  πιάτα της Μεσογειακής 
κουζίνας, χάρη στην υπέροχη φρεσκάδα, οξύτητα και 
γευστική ένταση που έχει.

750 ml  34.00

Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη 
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 μια νύξη λεμονάτης βερβένας και ένα σχεδόν 
ανεπαίσθητο πέρασμα μπαχαρικών.    
Προέλευση: Δράμα, Ελλάδα 
Ποικιλίες: Merlot, Αγιωργήτικο, Grenache
Αν και η ντελικάτη του προσωπικότητα μας προδιαθέτει να 
το απολαύσουμε μόνο του, μπορεί άνετα να συνοδεύσει 
πιάτα με φίνα αλλαντικά, ψάρια, καρπάτσιο τόνου, ακόμα 
και γεμιστά λαχανικά.

750 ml   38.00



ΡΟΖΕ         
Πέπλο Κτήμα Σκούρα 
Εντυπωσιακό σε όλα του! Έχει απαλό σομόν χρώμα και 
έντονα αρώματα τριαντάφυλλου, λουκουμιού, φράουλας, 
κερασιού, βανίλιας, λεμονιού, γκρέιπφρουτ, μπισκότου και 
μελιού. Εντυπωσιακό στόμα με μέτριο σώμα, δροσιστική 
οξύτητα και βουτυράτη υφή. 
Προέλευση: Πελοπόννησος, Ελλάδα  
Ποικιλίες: Αγιωργίτικο, Syrah, Μαυροφίλερο
Συνδυάζεται άψογα με φρέσκιες σαλάτες, πίτσες, ψάρια 
και θαλασσινά, σουβλάκι κοτόπουλο και ζυμαρικά με 
ελαφριές σάλτσες. 

750 ml   40.00

Miraval   
Το Miraval μας αποκαλύπτεται με ένα ελκυστικό και 
ατόφιο χρώμα ροζ πέταλων. Γεμάτο δροσεράδα, μας 
προσφέρει τα εκλεπτυσμένα αρώματά του από φρέσκα 
πεντανόστιμα φρούτα όπως το κόκκινο μούρο που 
πλαισιώνονται από διακριτικές νότες λεμονιού, ορυκτών 
και άλατος. Το μακρύ και έντονο τελείωμά του είναι το 
σήμα κατατεθέν ενός ροζέ με ασύγκριτη κομψότητα. 
Προέλευση: Προβηγκία, Γαλλία 
Ποικιλίες:  Cinsault, Grenache Rouge, Syrah και Rolle 
 Το Miraval Rosé αγαπάει τα οστρακοειδή και τα 
θαλασσινά αλλά μπορεί να συνδυαστεί εξίσου εύκολα και 
με σαλάτες.  

750 ml   50.00

ΕΡΥΘΡΑ       
Άκρες Σκούρας 
Το χρώμα είναι φωτεινό βιολετί μεσαίας έντασης με 
ροδαλή απόχρωση. Η μύτη είναι ζωηρή και έντονη με 
αρώματα μαύρων κερασιών και βατόμουρων με νύξεις 
δαμάσκηνου, μενεξέ και αποξηραμένων βοτάνων. Το 
στόμα είναι μεσαίου σώματος με μέτρια οξύτητα και 
μαλακές, στρογγυλές τανίνες – όλα σε αρμονία. 
Προέλευση: Πελοπόννησος, Ελλάδα 
Ποικιλίε : Cabernet Sauvignon, Αγιωργίτικο
Συνδυάζεται άψογα με κόκκινα κρέατα, ζυμαρικά και 
ημίσκληρα τυριά.

150 ml  6.00 
750 ml  21.00 



ΕΡΥΘΡΑ  
Χατζηεμμανουήλ 
Ένα ιδιαίτερο κρασί με όμορφα αρώματα από το νησί 
της Κω. Δύο διάσημες ποικιλίες, Cabernet Sauvignon 
και Syrah, συνδυάζονται αρμονικά σε ένα μοναδικό 
κρασί με βαθύ ρουμπινί χρώμα. Αρώματα από μαύρο 
πιπέρι, βανίλια, κεράσι και μαρμελάδα βατόμουρο. 
Ισορροπημένη γεύση και κραταιό τελείωμα.
Προέλευση: Κως, Ελλάδα 
Ποικιλίες: Cabernet Sauvignon, Syrah
Συνδυάζεται άριστα με κόκκινα κρέατα και δυνατά τυριά.

750 ml  24.00

Κτήμα Πέτρα Μαρίνου
Ένα βιολογικό κρασί από την Κω με βαθύ κόκκινο χρώμα. 
Σύνθετο μπουκέτο από ώριμα φρούτα όπως μούρα, 
δαμάσκηνο και βύσσινο. Ένα κρασί γεμάτο αρμονία 
με άρωμα γλυκών μπαχαρικών, μαύρης σοκολάτας και 
βανίλιας.    
Προέλευση: Κως, Ελλάδα
Ποικιλίες: Syrah
Αγαπάει το κρέας και το κίτρινο τυρί.

750 ml   26.00

Τριανταφυλλόπουλος
Βαθύ κόκκινο ρουμπινί, αιματί χρώμα. Ντελικάτο bou-
quet, χαρακτηριστικό της ποικιλίας και καλής ωρίμανσης. 
Βελούδινο στο στόμα, ζεστό και πλούσιο με τα ποικιλιακά 
του χαρακτηριστικά καλά δεμένα με τα στοιχεία της 
ωρίμανσης.  
Προέλευση  Κως, Ελλάδα
Ποικιλίες: Syrah
 Συντροφεύει ιδανικά κρέατα με σάλτσες, απαλά κίτρινα 
τυριά και τρούφα σοκολάτας.

750 ml  30.00

Γη και Ουρανός 
Ένας τολμηρός παραγωγός από τη Νάουσσα που 
έφερε τα πάνω κάτω στην οινοποίηση του Ξινόμαυρου, 
δίνοντάς μας ένα κρασί με φρουτώδες βάθος και ώριμες 
τανίνες. Γεύση από κόκκινα φρούτα, κυρίως φράουλα, 
σε ένα φόντο από τριαντάφυλλο και χαμηλή βλάστηση. 
Αγαπημένο κρασί σε όλον τον κόσμο χάρη στα λαμπερά 
κόκκινα φρούτα που κατακλύζουν τη μύτη και το 
στόμα.    
Προέλευση: Νάουσσα, Ελλάδα   
Ποικιλίες: Ξινόμαυρο 
Συνδυάζεται άψογα με βοδινό κρέας, κρέατα 
κατσαρόλας, φιλέτο πιπεριού και ορεκτικά από κρέας.

750 ml  39.00



ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΙ ΟΙΝΟΙ
Τρίτη Γενιά
Τα βασικά συστατικά του δεν είναι τίποτα άλλο από μια 
πραγματικά “γλυκιά σοδειά” και μια από τις παλαιότερες 
τεχνικές όπου τα σταφύλια απλώνονται στον ήλιο. Αυτό 
το τοπικό κρασί ξεχωρίζει για το μελί χρώμα του, τα 
αρώματα αποξηραμένων φρούτων και το γλυκό ελκυστικό 
στόμα. 
Προέλευση: Κως, Ελλάδα 
 Απολαύστε το με το αγαπημένο σας γλυκό ή μαζί με τον 
καλύτερό σας φίλο! 

500 ml   21.00 

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ   

Bottega Gold
Τυπικός αλλά και εκλεπτυσμένος αφρώδης οίνος με νότες 
φρούτων, ανθέων, φασκόμηλου και μπαχαρικών στο 
τελείωμα. Απαλός και αρμονικός, με λεπτεπίλεπτο σώμα 
και έντονη αλλά ισορροπημένη οξύτητα.
Προέλευση: Επαρχία Τρεβίζο, Ιταλία 
Ποικιλίες: Glera 
Άριστο απεριτίφ, ταιριάζει ιδιαίτερα σε ορεκτικά, ελαφριά 
πρώτα πιάτα, πιάτα με βραστά ή ωμά ψάρια, ψητά λευκά 
κρέατα, στιφάδο και πιάτα φρέσκων λαχανικών.

200 ml   12.00  
750 ml   45.00

  
ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ     
Moët & Chandon 
Η Moët Impérial αποτελεί την εμβληματική σαμπάνια του 
Οίκου. Η παρασκευή της ξεκίνησε το 1869 και ενσαρκώνει 
το μοναδικό στυλ της Moët & Chandon, που ξεχωρίζει για 
την έντονη φρουτώδη γεύση, τον ελκυστικό ουρανίσκο και 
την εκλεπτυσμένη ωρίμανση. 
Προέλευση: Γαλλία  
Ποικιλίες : Pinot Noir,  Pinot Meunier, Chardonnay 
Κομψή και πολυεπίπεδη, αποτελεί το ιδανικό απεριτίφ και 
μπορεί να συντροφεύσει μεγάλη ποικιλία γεύσεων. 

200 ml   35.00  
750 ml  120.00

  



ΜΠΥΡΕΣ
Βαρέλι 330 ml 4.00
Βαρέλι 500 ml 5.00
Μύθος 330 ml 4.00
Heineken 330ml 4.00
Fix Dark 330 ml 5.00
Erdinger Weiss 330 ml 5.00
Corona 335 ml 5.50
Amstel Free 330 ml 4.00
Amstel Radler 330 ml 4.00
Greek Pikri I.P.A. Pale Ale 330ml 7.00

ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   
Μεταλλικό νερό 1L 2.00
Ανθρακούχο νερό 330 ml 3.00
Ανθρακούχο νερό  1L 3.50
Coca-cola, Coca-cola Zero 250 ml 2.50
Fanta Πορτοκάλι 250 ml 2.50
Fanta Λεμόνι 250 ml 2.50
Sprite 250 ml 2.50
Τόνικ 250 ml 2.50
Σόδα 250 ml 2.50
Pink Grapefruit Soda 200 ml 4.00
Ginger Beer 200 ml 4.00

ΧΥΜΟΙ 

Διάφορες γεύσεις 2.50

ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΪ 
Λεμόνι  2.50 
Ροδάκινο 2.50 
Πράσινο 2.50
  
  
  




