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Ποτήρι Τοπικού Οίνου / Glass of Local Wine   € 5,00

ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ / WHITE WINES

Amaronda, Μαλαγουζιά, Ροδίτης € 11,00
Οι πιο χαρτηριστικές Ελληνικές ποικιλίες 
από τοπικούς αμπελώνες 
Amaronda, Malagousia, Roditis
The most characteristic Greek grapes variety 
in a bottle from local vineyards 

Μαλαγουζιά Κτήμα Σαμπάνη € 19,00
ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα
Χρυσοκίτρινο χρώμα, φρουτώδες αρώματα, 
νότες ροδάκινου και ανανά. Ιδανικό για θαλασσινά, 
τυριά και σαλάτες
Malagousia, Sampanis Estate, PGI Central Greece
Golden - yellow color, fruit aromas, fresh notes of peach 
and pineapple. An ideal accompaniment to seafood, 
cheeses and salads

Βιβλία Χώρα ΠΓΕ Παγγαίο € 25,00 
Sauvignon Blanc-Ασύρτικο 
Πλούσια αρώματα πράσινου μήλου, 
φύλλα πορτοκαλιού με λεμονάτο τελείωμα 
Vivlia Chora PGI Sauvignon Blanc, Pangeo, Assyrtiko
Rich aromas of Green Apple, Orange sheets 
with lemon finish

Oύριος άνεμος, Κτήμα Σαμπάνης € 15,00
Μαλαγουζιά - Ασύρτικο
Συνοδεύει ψάρια, οστρακοειδή, σαλάτες 
και λευκά κρέατα με ελαφριές λευκές σάλτσες 
Fair Wind, Sampanis Estate, Malagousia-Assyrtikο
Pale lemon-green color with seductive clarity.
Accompanies fish, shellfish, salads and light white sauces

Chateau Julia Κτήμα Κ. Λαζαρίδης € 29,00
ΠΓΕ Δράμα, Chardonnay
Κομψό λευκό κρασί με όμορφη μύτη, αρώματα 
λεμονιού, ανανά και λουλουδιών, με σωστή 
οξύτητα και μακριά επίγευση 
Chateau Julia Estate Mr. Lazaridis PGI Drama, Chardonnay
Elegant white wine with beautiful nose, aromas of lemon, 
pineapple and floral, with correct acidity, long aftertaste

Disperato, Italy,100%, Garganega € 22,00
Λευκό κρασί, με χρυσαφί χρώμα.
Έντονα αρώματα από άνθη και τροπικά φρούτα 
White wine with golden color. Instant aromas 
from flowers and tropical fruits

Χρυσόλιθος Λευκός € 19,00
Λευκό ξηρό, Chardonnay - Μαλαγουζιά
Φωτεινό, χρυσοκίτρινο χρώμα. Έντονα φρουτώδη 
αρώματα ροδάκινου, πεπονιού και ανανά. 
Στον ουρανίσκο είναι ζεστό, πολύπλοκο, ισορροπημένο 
με χαρακτηριστική μεταλλικότητα. Απολαύστε το με 
θαλασσινά, ψάρια,αστακό και πουλερικά. 
Chrisolithos White White Dry, Chardonnay- Malagousia
Bright, straw-yellow color. Intense fruity aromas of peach, 
melon and pineapple. In the palate it is warm, complex, 
balanced with characteristic minerality.
Enjoy it with seafood, fish, lobster and poultry.

Aria Μοσχάτο Σπίνας (Κρήτη) € 19,00
Λαμπερό λεμονοπράσινο χρώμα, έντονα
αρώματα, ξηρή επίγευση
Aria Moschato Spinas (Crete)
Bright lemon green color, intense aromas, dry aftertaste

Villa Des Anges, France, Sauvignon Blanc € 16,00
Ωχρό κίτρινο χρώμα με ευδιάκριτη γεύση κερασιάς
Pale yellow, with soft cherry taste

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ / ROSE WINES

Oύριος άνεμος ροζέ € 12,00
Grenache Rouge - Syrah
Απαλό σομόν χρώμα. Πολύ εκφραστικά τα αρώματα 
κόκκινων φρούτων στη μύτη και άγρια φράουλα, άνθη, 
καραμέλα βουτύρου και μεσογειακά βότανα
Ourios Anemos roze, Grenache Rouge-Syrah
Pale salmon color. Very expressive aromas of red fruit 
in the nose and wild strawberry, flowers, butter caramel 
and Mediterranean herbs. 

Πανσέληνος, Οινοποιείο Λύκος € 18,00
ΠΓΕ Εύβοια
Αρώματα τροπικών φρούτων με νότες μέντας και 
βοτανικές νύξεις 
Grenache-Syrah Full moon, Lykos Winery, PGI Evia
Aromas of tropical fruit with hints of mint and herbal hints

Whispering Angel € 58,00
Chaâteau d ‘Esclans - Domaine 
Sacha Lichine, Grenache - Mourverde - Syrah 
Το Whispering Angel είναι ένα καθαρόαιμο ροζέ από 
την Προβηγκία. Είναι φρέσκο και ζωντανό, με έναν 
όμορφο αρωματικό χαρακτήρα από φράουλες και 
αγριολούλουδα, με έντονη οξύτητα που δροσίζει. 
Whispering Angel is a purebred rosé from Provence.
It is fresh and lively, with a beautiful aromatic character that 
evokes strawberries and wildflowers, with a strong acidity 
that quenches thirst and refreshes.

Elixir, Κτήμα Σαμπάνη, 100% Λημνιώνα  € 19,00
Ξηρό κρασί με εκφραστικά αρώματα
κόκκινων φρούτων, άνθη και καραμέλας βουτύρου
Elixir, Sampanis Estate, 100% Limnionas 
Dry wine, very expressive aromas of red fruit, 
flowers and butter caramel 

Idylle d’Achinos, La Tour Mellas € 35,00
Grenache - Syrah - Αγιωργίτικο 
Ζουμερά και ζωηρά αρώματα τριαντάφυλλου, φλούδας 
πορτοκαλιού και κόκκινων φρούτων όπως το κεράσι
και το μύρτιλο. Στο στόμα είναι δροσερό,
με μέτριο όγκο και ωραία κρυστάλλινη επίγευση 
Idylle d’Achinos, La Tour Mellas, Grenache-Syrah-Agiorgitiko 
Juicy and lively aromas of rose, orange peel and red fruits such 
as cherry and bilberry. In the mouth it is cool, with a edium 
volume and a nice crystalline aftertaste. 

Άδολη Γης, Κτήμα Αντωνοπούλος  €29,00
Cabernet Sauvignon
Με ήπια χαρακτηριστική γλυκήτητα, αρώματα 
φρούτων του δάσους και γεύση φρουτοσαλάτας.
Adoli Gis, Estate Antonopoulos, Cabernet Sauvignon
Characteristic soft sweet taste, aroma from forest fruits
and fruit salad taste.

Villa Des Anges, Rota Del Vino Cinsault € 22,00
Χρώμα σομόν, με γεύση καλοκαιρινών 
φρούτων και άρωμα από άνοιξη.
Salmon color with taste of summer fruits and 
spring flowers aroma. Moderate acidity.

A.Muse, Ροζέ Ξηρό € 25,00
Sauvignon BlancMούχταρο
Το χρώμα του είναι πολύ απαλό ροζέ, 
ευχάριστο στην όψη. Στο στόμα ελαφρύ, 
φρουτώδες, ζωντανό και κομψό.
Ιδανικό για να συνοδεύει φρέσκα θαλασσινά,
σαλάτα και πίτες λαχανικών. 
A.Muse Rose Dry, Sauvignon Blanc, Mouhtaro
A.muse is light, fruity, smooth, lively and elegant.
Ideal to accompany fresh seafood, salad and vegetable pies

KΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ / RED WINES

Amaronda, Cabernet Sauvignon, Merlot  € 12,00
Οι πιο γνωστές Γαλλικές ποικιλίες 
από τοπικούς αμπελώνες. Υψηλές τανίνες, 
με έντονα φρούτα του δάσους 
και βαθύ κόκκινο χρώμα. 
Amaronda, Cabernet Sauvignon, Merlot
The famous France grapes variety from the local vineyards. 
Hight tannins, strong forest fruits and deep red color

Κτήμα Σαμπάνη, Syrah € 17,00
ΠΓΕ Στερεά Ελλάδα
Ωρίμανση σε βαρέλια γαλλικής δρυός για 12 μήνες. 
Διαθέτει βαθύ ρουμπινί χρώμα, αρώματα ώριμων 
φρούτων με το βατόμουρο, το κεράσι και τα 
φρούτα του δάσους να ξεχωρίζουν. 
Syrah, Sampanis Estate, PGI Central Greece
Deep ruby color, ripe fruit aromas with blackberry, 
cherry and fruit of the forest top notes. It is 
characterized by its minerality and its spicy character.
Matured in French oak barrels for 12 months.

La Tour Melas, Κτήμα Melas € 110,00
Cabernet Franc - Merlot
Μέτριο στην έντασης πορφυρό χρώμα.
Ζεστή, ελαφρώς αλκοολική μύτη, 
σε ισορροπία ωστόσο με τα συμπυκνωμένα 
αρώματα ώριμων φρούτων όπως το δαμάσκηνο, 
με το νέο βαρέλι να διαθέτει κομψή παρουσία 
και τα γλυκά μπαχάρια να θυμίζουν κυρίως βανίλια 
και γλυκόριζα. 
La Tour Melas, Melas Estate, Cabernet Franc - Merlot
Medium intensity and purple color. 
Warm, slightly alcoholic nose, in balance however 
with the concentrated aromas of ripe fruits such 
as plum, with the new barrel having an elegant
 presence and the sweet spices reminiscent 
mainly of vanilla and licorice.

Κράτιστος Οινοποιείο Λύκος    € 20,00
ΠΓΕ Νεμέα, Αγιωργίτικο 
Ώριμα αρώματα φράουλας, κερασιού, σοκολάτας
με βελούδινες τανίνες και ιδανική οξύτητα
Kratistos Lykos Winery PGI Nemea, Agiorgitiko
Ripe aromas of Strawberry, cherry, chocolate 
with velvetytannins and great acidity 

Μαγικό Βουνό Ν. Λαζαρίδης ΠΓΕ Δράμα    € 35,00
Cabernet Sauvignon - Cabernet 
Βαθυκόκκινο χρώμα, μπουκέτο μπαχαρικών 
και ώριμων μαύρων φρούτων
Magic Mountain N. Lazaridis PGI Drama, 
Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc
Deep red colour, bouquet of spices 
and ripe black fruits 

Γέφυρα, Οινοποιείο Λύκος  € 12,00
Αρώματα τριαντάφυλλου και κόκκινων φρούτων.
Συνδυάζεται με κρεατικά 
Gefyra, Lykos Winery
Rose and crunchy red fruits. Paired with meats 

Valpolicella Classico, Ιταλία   € 21,00
Φωτεινό κόκκινο χρώμα.
Έντονο άρωμα από κεράσι και άγρια μούρα. 
Valpolicella Classico, Italy
Bright red color. Bright aroma of cherry 
and wild berries.

ΑΦΡΏΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ - ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ
SPARKLING WINE - CHAMPAGNE

Μοσχάτο Ντάστι Ποτήρι € 6,00
Glass of Moscato d ‘asti  

Prosecco
0,2 ltr bottle / 0,75 ltr € 6,50 / 23,00

Moet & Chandon Brut Imperial  € 115,00

Moet & Chandon Rose Imperial  € 122,00

Moet & Chandon Ice White € 130,00

Veuve Clicquot Brut  € 116,00

Dom Pérignon Cuvee  € 350,00

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / SOFT DRINKS 

Αναψυκτικά 250ml / Soft drinks 250 ml € 4,00
Coca cola / Sprite / Fanta 
Schweppes soda / Schweppes Tonic
3 Cents € 5,00
Red Bull € 5,00
Νερό 1ltr / Water 1ltr € 2,00
Νερό 0,5 ltr / Water 0,5 ltr € 1,00
Νερό Ανθρακούχο € 2,00
Sparkling water local 250 ml 
Sparkling water Perrier, S Pellegrino 750 ml € 4,00 

ΜΠΥΡΕΣ / ΒEERS

Amstel 330 ml € 5,00
Fischer 330 ml  € 6,00
Sol 330 ml  € 6,00
Alfa Retro 330 ml  € 4,00
Mythos 330 ml € 5,00
Amstel (alcochol free)  € 5,00
Heineken Βαρελίσια / Heineken Draft  € 4,00 
Pietra (Biera Corsa) Premium Beer 330ml  € 6,00

ΕΤΟΙΜΑ ΠΟΤΑ / READY TO DRINK

Smirnoff Ice € 6,00
Gordon’s Space € 6,00
Bacardi Breezer € 6,00
Strongbow € 6,00

ΟΥΖΟ / OUZO

Βαρβαγιάννη / Ouzo Varvagianni 200 ml € 10,00
Πλωμάρι / Ouzo Plomari 200 ml € 10,00
Ούζο Μίνι / Ouzo Mini 200 ml € 9,00
Ούζο Βυθός / Ouzo Vithos 200 ml € 900

ΤΣΙΠΟΥΡΟ / TSIPOURO

Τσιλιλής / Tsililis 200 ml € 10,00
Ζαχαρίας / Zacarias 200 ml € 10,00
Τσιλιλής Μοσχάτο Αμβούργου € 14,00
Tsililis Premium 200 ml


