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Whisky . Wine . Rum Bar

Αγαπητοί φίλοι/φίλες,

♦Το ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ''Καφέ'' κοσμεί από τις αρχές του 2000 το Χαϊδάρι και γενικότερα

τα Δυτικά προάστια.

Η αισθητική του χώρου είναι εκπληκτική με τις συνεχείς επιτυχημένες παρεμβάσεις.

Το ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ, έχοντας την απεριόριστη εμπιστοσύνη των χιλιάδων φίλων του,

επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον Θαυμαστό κλάδο των Κρασιών και του Whisky.

Προμηθεύεται εκλεκτά κρασιά από ελληνικούς και ξένους αμπελώνες και βέβαια  Single

Malt whiskies  από τη Σκωτία, αλλά και τις  Νέες  χώρες που παράγουν εξαιρετικό  Whisky: ΗΠΑ,

Ιρλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Ιαπωνία, Ταϊβάν & Ινδία.

Το ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ θα προσφέρει  αυτόν τον  πλούτο των επιλεγμένων κρασιών και

ποτών τόσο εντός του φιλόξενου χώρου του όσο και στον οικείο χώρο των φίλων – καταναλωτών.

Η πολύχρονη αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι και πάλι ο οδηγός της νέας μας αναβάθμισης!

♦Η Διανομή των προϊόντων θα γίνεται από την επιχείρησή μας, ως εξής : 

-Οι παραγγελίες θα παραδίδονται ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  δωρεάν  & μέσα σε ένα 24ωρο  το

αργότερο, ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης.

-Ελάχιστη ΤΙΜΗ παραγγελίας προϊόντων 70€.  

-Εντός των ορίων του Δήμου Χαϊδαρίου δεν υφίσταται ελάχιστη τιμή παραγγελίας.

-Κάθε  παραγγελία  προϊόντων  άνω  των  120€  θα  συνοδεύεται  με  έκπτωση  7%  επί  του

συνολικού ποσού. 

-Τέλος, για αγορές προϊόντων  με παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα θα παρέχεται

20% έκπτωση επί του συνολικού ποσού.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς,  

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ''Καφέ'' 



Τρόποι Επικοινωνίας :

♦ Viber 6945461027

♦ email styliosgiannes@gmail.com

♦ Πληρωμή μέσω IBAN 

   GR7501106690000066944077768

To ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

Ηρώων Πολυτεχνείου 82, Χαϊδάρι-Αττικής.

mailto:styliosgiannes@gmail.com


~ The  GLENALLACHIE  Collection ~

Speyside Single Malt  

Scotch ● Whisky

by

Master Distiller  ● BILLY WALKER

    

Ι.     The  Core  Range 

Glenallachie  8                                                                                                                                 60€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 8 ετών

Αλκοόλ : 46%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια sherry Pedro Ximenez & Oloroso, virgin oak & red wine 

Γευστικό  Προφίλ  :  Καραμελωμένα  αμύγδαλα,  μόκα  και  πικάντικα  μπαχαρικά  στο  άρωμα.

Μπάτερσκοτς, σταφίδες, κηρήθρα και μέντα στον ουρανίσκο. Τελείωμα με κανέλα, τζίντζερ και

νότες σοκολάτας.   

Glenallachie 12                                                                                                                                60€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 12 ετών

Αλκοόλ : 46%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια sherry, bourbon & virgin oak 

Γευστικό Προφίλ :  Μπάτερσκοτς, μέλι, σταφίδες και μόκα χαρακτηρίζουν άρωμα και γεύση. Η

γλυκιά εμπειρία συμπληρώνεται από νότες μπανάνας και αμυγδαλόπαστας.  Ξεκάθαρες επιρροές

sherry και ισορροπημένο, πικάντικο τελείωμα.  



Glenallachie 15                                                                                                                                80€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 15 ετών

Αλκοόλ : 46%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια sherry Pedro Ximenez & Oloroso 

Γευστικό Προφίλ : Άφθονο sherry, σταφίδες, μπάτερσκοτς και γλυκά μπαχαρικά στη μύτη. Σχεδόν

παχύρρευστο  σώμα  με  γεύσεις  μαύρης  σοκολάτας,  καφέ  εσπρέσο  και  ξύσματος  πορτοκαλιού.

Μακρά επίγευση μόκας και μπαχαρικών.

Glenallachie 18                                                                                                                              165€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 18 ετών

Αλκοόλ : 46%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια sherry Pedro Ximenez & Oloroso 

Γευστικό  Προφίλ  :  Αρωματικό  μπουκέτο  από  φυσική  βανίλια  και  σως  καραμέλας  με  γλυκά

μπαχαρικά. Δομημένη γευστική παλέτα από σταφίδες, αμυγδαλόπαστα και μέλι ερείκης, μαζί με

πλούσιες νότες  sherry,  μαύρων κερασιών,  μπαχαρικών και  τη διακριτική αλλά μακρά επίγευση

πικάντικης σκούρας σοκολάτας.

Glenallachie 25                                                                                                                              370€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 25 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια sherry Pedro Ximenez & Oloroso

Γευστικό Προφίλ : Καταιγισμός αρωμάτων από γλυκά μπαχαρικά, μαρμελάδα ώριμων φρούτων και

σταφίδες.  Πληθωρικό  sherry  και  μεστό σώμα με γεύσεις  από μαύρη σοκολάτα,  καραμελωμένο

ανανά και πλούσιο κέικ φρούτων με χριστουγεννιάτικα μπαχάρια. Το ξύσμα πορτοκαλιού, η κανέλα

και το τζίντζερ συνοδεύουν την απόλυτη σοκολατένια επίγευση.



Glenallachie 10 batch #4                                                                                 (επικοινωνήστε μαζί μας)

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 10 ετών

Αλκοόλ : 56,1% Cask Strength

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια sherry Pedro Ximenez, Oloroso sherry & virgin oak

Γευστικό Προφίλ :  Aπολαυστικές νότες  sherry  μαζί με άρωμα βανίλιας, ξύσματος πορτοκαλιού,

κανέλας και σοκολάτας. Στρογγυλό και βαθύ σώμα, φέρνει ένα κύμα από γεύσεις σταφίδας και

μαύρης σοκολάτας, μελιού ερείκης και καμένων ζαχαρωτών. Πικάντικο, μπαχαρένιο τελείωμα με

πολύ  μεγάλη  διάρκεια  και  ζεστασιά.  Βραβευμένο  στα  World  Whisky  Awards  2021 ως  το

καλύτερο Single Malt παγκοσμίως!

Glenallachie 10 batch #5                                                                                                                80€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 10 ετών

Αλκοόλ : 55,9% Cask Strength

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια sherry Pedro Ximenez & Oloroso, Rioja wine & virgin oak

Γευστικό Προφίλ : Πολύ έντονα αρώματα μελιού ερείκης και φρέσκων λουλουδιών μαζί με ξύσμα

πορτοκαλιού και αμύγδαλα. Η γεύση ακολουθεί πιο “σκοτεινά” μονοπάτια με ηχηρές νότες sherry,

σταφίδας και μαύρης σοκολάτας, καραμελωμένων ξηρών καρπών και μελάσας. Μεγάλη διάρκεια

στην επίγευση και πικάντικη αίσθηση μοσχοκάρυδου και κανέλας.  

Glenallachie 10 batch #6                                                                                                                80€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 10 ετών

Αλκοόλ : 57,8% Cask Strength

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια sherry Pedro Ximenez & Oloroso, Rioja wine & virgin oak

Γευστικό Προφίλ : Κρεμώδες sherry,  μούρα, μαύρη σοκολάτα και καφές συνθέτουν ένα βαθύ και

μεστό άρωμα με νύξεις από ξύσμα πορτοκαλιού και κανέλα. Πλούσια υφή και γεύσεις από μόκα,

μέλι ερείκης, σιρόπι και αμύγδαλα που αναμιγνύονται με τη μαύρη σοκολάτα, την κανέλα και τη

μαρμελάδα γκρέιπφρουτ. Ιδιαίτερα πολύπλοκο και πικάντικο τελείωμα μακρά διάρκειας. 



ΙΙ.   The  Single  Cask  Selection

Glenallachie 2010 Single Cask                                                                                                     110€

Specially Selected for Trinity Wines, Greece

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 10 ετών (05/2010-08/2020)

Αλκοόλ : 62,4% Cask Strength

Βαρέλι : ωρίμασε στο βαρέλι #4558 τύπου Chinquapin oak

Γευστικό Προφίλ  :  Γλυκά αρώματα μελιού,  ανανά και  λοβών βανίλιας  συνδυάζονται  με  νότες

κέδρου και τζίντζερ. Το μέλι ερείκης και η βανίλια συνεχίζουν την παρουσία τους, μαζί με γεύσεις

γλυκόριζας,  ξύσματος  πορτοκαλιού,  σύκων και  καραμελωμένης  καστανής  ζάχαρης.  Μακρύ και

πικάντικο τελείωμα με ίχνη ξηρών καρπών, τζίντζερ και κανέλας. 

Glenallachie 2009 Single Cask                                                                                                     110€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 10 ετών (03/2009-03/2020)

Αλκοόλ : 58,9% Cask Strength

Βαρέλι : ωρίμασε στο βαρέλι #3727 τύπου Sauternes wine

Γευστικό Προφίλ :  Εξαιρετικά γλυκό άρωμα ροδάκινου, ανανά, ανθών πορτοκαλιάς και  μελιού

ερείκης.  Μεταξένια υφή και  έντονες γεύσεις  από καραμέλα βουτύρου,  ζουμερά μανταρίνια και

τροπικά φρούτα. Ζωντανό - “δροσερό” τελείωμα με νότες γκρέιπφρουτ και φουντουκιού.

Glenallachie 2009 Single Cask / Europe - Batch 4                                                                     120€

Κατηγορία : Single Malt  

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 11 ετών (11/2009-07/2021)

Αλκοόλ : 60,2% Cask Strength

Βαρέλι : ωρίμασε στο βαρέλι #1054 τύπου Premier Cru Classe (red wine from Bordeaux)

Γευστικό Προφίλ : Μήλο και κανέλα, ροδοπέταλα και μαύρη σοκολάτα στο άρωμα. Μέλι ερείκης,

φράουλες  και  “κύματα” μπάτερσκοτς  στη γεύση.  Μακρά επίγευση από ζαχαρωμένα αμύγδαλα,

πικάντικο τζίντζερ και νότες φρέσκιας μέντας. 



Glenallachie 2008 Single Cask                                                                                                     120€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 12 ετών (03/2008-03/2020)

Αλκοόλ : 58,2% Cask Strength

Βαρέλι : ωρίμασε στο βαρέλι #24882 τύπου Bourbon

Γευστικό Προφίλ : Αρωματισμένο από ανθούς μηλιάς και μέλι ερείκης, πορτοκάλια με γαρίφαλο

και νότες δρυός. Στη γεύση η γλυκιά βύνη κριθαριού μπλέκεται με τον πικάντικο χαρακτήρα του

ξύλου και τα καραμελωμένα μήλα με μπαχαρικά. Μακράς διάρκειας επίγευση με κανέλα, γαρίφαλο

και δρυ. 

Glenallachie 2006 Single Cask / Europe - Batch 4                                                                     155€

Κατηγορία : Single Malt  

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 15 ετών (03/2006-07/2021)

Αλκοόλ : 61,1% Cask Strength

Βαρέλι : ωρίμασε στο βαρέλι #1841 τύπου Ruby Port

Γευστικό Προφίλ : Αρωματικό μπουκέτο από ροδοπέταλα και μέλι ερείκης, δαμάσκηνα και μαύρη

σοκολάτα. Πλούσια υφή ρευστής καραμέλας μαζί με μόκα, γλυκό τριαντάφυλλο και εντάσεις από

κόκκινα  μούρα  στον  ουρανίσκο.  Πικάντικο  τελείωμα  με  νότες  κακάο  και  γλυκιά  οξύτητα

φράουλας.  

Glenallachie 2006 Single Cask / Europe - Batch 4                                                                     155€

Κατηγορία : Single Malt  

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 15 ετών (04/2006-07/2021)

Αλκοόλ : 61,3% Cask Strength

Βαρέλι : ωρίμασε στο βαρέλι #867 τύπου Tawny Port

Γευστικό  Προφίλ  :  Πολύπλοκο  αρωματικό  σύνολο  από  ώριμα  κόκκινα  φρούτα,  σοκολάτα,

μπαχαρικά και  μούστο  σταφυλιών.  Γλυκύτητα μελιού,  μαζί  με  ηχηρές  νότες  από σμέουρα και

καραμέλα  βουτύρου  οδηγούν  στην  μακρά  επίγευση  με  κανέλα  και  μοσχοκάρυδο  σε  φόντο

πικάντικης σκούρας σοκολάτας.       



III.   The  Wood  Finish  Range 

Glenallachie 11 Port Wood Finish                                                                                                 77€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 11 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια Ruby Port

Γευστικό  Προφίλ  :  Ώριμα  φρούτα,  γλυκά  μπαχαρικά,  μαύρη  σοκολάτα  και  τριαντάφυλλα  στο

άρωμα. Μίξη από δαμάσκηνα, φρούτα του δάσους και φράουλες στον ουρανίσκο, μαζί με νότες

μαύρης σοκολάτας και μαρμελάδας τριαντάφυλλου. Κακάο, βότανα και μπαχαρικά στο τελείωμα.   

Glenallachie 11 Moscatel Wood Finish                                                                                         77€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 11 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια Moscatel (type of sherry wine)

Γευστικό Προφίλ : Αρωματικά ροδάκινα και κανέλα εναλλάσσονται με την ανθική μυρωδιά του

μελιού και  τους κόκκους καφέ.  Ξεδιπλώνεται  μέσα στο στόμα, απελευθερώνοντας  γεύσεις  από

σιροπιασμένο ροδάκινο, κακάο, μέλι ερείκης και πορτοκάλι. Ο ζωντανός και γλυκός χαρακτήρας

των σταφυλιών muscat εμφανίζεται στο τελείωμα, συνοδεία μόκας και κανέλας. 

Glenallachie 11 PX Wood Finish                                                                                                   80€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 11 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια sherry Pedro Ximenez

Γευστικό  Προφίλ  :  Σαγηνευτικό  άρωμα  από  τροπικά  φρούτα  (μπανάνα-ανανάς)  και  μαύρη

σοκολάτα,  σταφίδες  και  μοσχοκάρυδο.  Η  μαύρη  σοκολάτα,  η  μελάσα  και  το  μέλι  ερείκης

κυριαρχούν στη γεύση, μαζί  με τη διακριτική παρουσία αποξηραμένων φρούτων και  ξύσματος

πορτοκαλιού. Χορταστικό τελείωμα με νότες καφέ, σοκολάτας και γλυκών μπαχαρικών. 



Glenallachie 12 Port Wood Finish                                                                                                85€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 12 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια Ruby Port

Γευστικό Προφίλ : Μέλι ερείκης, καραμελωμένες μπανάνες, τζίντζερ και μούστος σταφυλιών στο

άρωμα. Μεστό σώμα και γεύσεις από δαμάσκηνα, ώριμα σταφύλια και σως καραμέλας βουτύρου

με εντάσεις ξύσματος πορτοκαλιού και τζίντζερ. Ισορροπημένο τελείωμα με ανθικές νότες μελιού

και πλούσια βύνη κριθαριού.   

Glenallachie 13 Madeira Wood Finish                                                                                         90€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 13 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια Madeira (portuguese fortified wine)

Γευστικό  Προφίλ  :  Τροπικές  εντάσεις  αρωματικής  βανίλιας  Μαδαγασκάρης  και  μπανάνας

Αντιλλών σαγηνεύουν τη μύτη, συνοδεία πυρηνόκαρπων κίτρινων φρούτων και καβουρδισμένων

αμυγδάλων.  Ζουμερή αίσθηση από ροδάκινο  και  βερίκοκο στο στόμα,  μαζί  με νότες  βανίλιας,

μελάσας  και  ξηρών  καρπών.  Μακράς  διάρκειας  τελείωμα  με  στοιχεία  δρυός,  μπαχαρικών  και

γλυκύτητα ανανά και καστανής ζάχαρης.  



IV.   The  Virgin  Oak  Series

Glenallachie 12 Spanish Virgin Oak                                                                                             80€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 12 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια virgin oak από την Ισπανία 

Γευστικό  Προφίλ  :  Πικάντικο  και  κρεμώδες.  Αρωματικά  κύματα  μελιού,  καρύδας,  ξύσματος

πορτοκαλιού και κανέλας στη μύτη. Σιροπιαστή υφή και γεύσεις από μελάσα, μόκα, πορτοκάλι και

καρύδα. Πικάντικο τελείωμα με μοσχοκάρυδο, κανέλα και νότες μόκας. 

Glenallachie 12 French Virgin Oak                                                                                              80€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 12 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια virgin oak από τη Γαλλία 

Γευστικό Προφίλ :  Φρουτώδες και  βελούδινα τανικό.  Τόφι,  μόκα,  πορτοκάλι και  μοσχοκάρυδο

προσδιορίζουν τον αρωματικό ορίζοντα. Στον ουρανίσκο το μέλι από ρείκι, η καραμέλα βουτύρου,

η  μόκα  και  η  κανέλα  προσφέρουν  μια  γλυκιά  εμπειρία  που  εξισορροπείται  από  τις  νύξεις

γκρέιπφρουτ και τις γήινες τανίνες στο τελείωμα. 

Glenallachie 12  Chinquapin Virgin Oak                                                                                     80€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 12 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια Chinquapin virgin oak από τις ΗΠΑ

Γευστικό Προφίλ : Πολύπλοκο και πικάντικο. Μπάτερσκοτς, πλούσιες νότες μελιού και ξύσματος

πορτοκαλιού  συνθέτουν  ένα  πληθωρικό  μπουκέτο  αρωμάτων  μαζί  με  τη  γλυκόριζα  και  το

μοσχοκάρυδο.  Γευστικές  εντάσεις  από  μέλι  ερείκης,  σιρόπι  βύνης  και  ψημένα  μπισκότα

εναλλάσσονται με τη μπαχαρένια αίσθηση της κανέλας και τη μαρμελάδα τριαντάφυλλο. Άγριο

κύμινο, θρυμματισμένο μαύρο πιπέρι και καμμένη καστανή ζάχαρη εμπλουτίζουν το τελείωμα.  



Glenallachie 10 Chinquapin Virgin Oak (new)                                                                             85€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 10 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια Chinquapin virgin oak από τις ΗΠΑ

Γευστικό Προφίλ : Αρωματικό και φρουτώδες. Ξύσμα πορτοκαλιού και μέλι ερείκης κυριαρχούν

στο άρωμα, μαζί με νότες καραμέλας και μοσχοκάρυδου. Μπισκότα με κανέλα, ροδοπέταλα και

πορτοκάλι  στον  ουρανίσκο.  Κρεμώδης  βύνη  κριθαριού,  πικάντικα  μπαχαρικά  και  γλυκόριζα

προσφέρουν ένα ισορροπημένο και χορταστικό τελείωμα. 

Glenallachie 10 French Virgin Oak (new)                                                                                     85€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 10 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια virgin oak από τη Γαλλία 

Γευστικό  Προφίλ  :  Μπαχαρένιο  και  φρουτώδες.  Φρούτα  οπωρώνα,  ξύσμα  πορτοκαλιού  και

αρωματικό μέλι ανθέων στη μύτη, μαζί με εντάσεις μπαχαρικών και καφέ. Στον ουρανίσκο το μέλι

ερείκης και η καραμέλα βουτύρου με κανέλα και τζίντζερ συνδυάζονται αρμονικά με τον ξηρό

χαρακτήρα του ξύλου και την ήπια πικράδα του γκρέιπφρουτ. Μαλακές τανίνες στο τελείωμα, με

νύξεις σοκολάτας και γλυκών μπαχαρικών.   



V.   The  Wine  Cask  Series

Glenallachie 13 Rioja Wine Cask                                                                                                  90€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 13 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια Rioja -spanish- wine 

Γευστικό Προφίλ : Αρωματικός καταιγισμός από κόκκινα φρούτα (μούρα-φράουλες), μέλι ερείκης,

αμύγδαλα και ξύσμα πορτοκαλιού. Κρεμώδης υφή μελιού στο στόμα, μαζί με εντάσεις ώριμων

σταφυλιών, μούρων και ξηρών καρπών. Πλούσια βύνη κριθαριού, γκρέιπφρουτ, μούστος και ίχνη

γλυκάνισου στην επίγευση που διαρκεί.

Glenallachie 12 Sauternes Wine Cask                                                                                          85€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 12 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια Sauternes -french- wine 

Γευστικό Προφίλ  :  Ζουμερά λευκόσαρκα ροδάκινα,  κανέλα και  καβουρδισμένα αμύγδαλα στο

άρωμα. Έντονη γλυκύτητα μελιού ερείκης και μελάσας στη γεύση, μαζί με φρουτώδεις νότες ανανά

και  ροδάκινου.  Μεστή  επίγευση  κηρήθρας,  ισορροπημένη  από  νύξεις  γκρέιπφρουτ  και

καψαλισμένης δρυός.

Glenallachie 11 Grattamacco Wine Cask                                                                                     80€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Speyside

Ηλικία : 11 ετών

Αλκοόλ : 48%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια Grattamacco -italian- wine 

Γευστικό Προφίλ : Μπουκέτο αρωμάτων από βερίκοκα και ροδάκινα, καραμελωμένα αμύγδαλα και

ξύσμα πορτοκαλιού. Ρευστή καραμέλα και άγρια μούρα στον ουρανίσκο, συνοδεία πυρηνόκαρπων

κίτρινων  φρούτων  και  μοσχοκάρυδου.  Μακρά  επίγευση  με  ανθικές  νότες  μελιού,  καραμέλα

βουτύρου με ξύσμα εσπεριδοειδών και πικάντικα στοιχεία βελανιδιάς. 



Τ Α Ϊ Β Α Ν

Kavalan 'Solist' Vinho Barrique Single Cask                                                                            250€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Yilan County

Ηλικία : ( - )

Αλκοόλ : 54,8% Cask Strength

Βαρέλι : ωρίμανση σε 1 μόνο βαρέλι Vinho Barrique (american wine oak)

Γευστικό Προφίλ : Συγχορδία λεπτών αρωμάτων βανίλιας και εξωτικών φρούτων μαζί με ηχηρές

νότες μαύρης σοκολάτας και καμένης καραμέλας. Πολύπλοκος ουρανίσκος με γεύσεις από ώριμο

πεπόνι  και  μάνγκο,  ζωντάνια  εσπεριδοειδών  και  ακτινίδιο.  Πικάντικο  φινάλε  με  φρουτώδη

επίγευση, πιπέρι και καψαλισμένη δρυ. 

Kavalan Oloroso Sherry Oak                                                                                                      110€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Yilan County

Ηλικία : ( - )

Αλκοόλ : 46%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια Oloroso sherry

Γευστικό  Προφίλ  :  Αρώματα  και  γεύσεις  από  καθαρό  sherry,  ξηρούς  καρπούς,  αποξηραμένα

φρούτα και μπαχαρικά, μαζί με ίχνη βανίλιας και αμυγδαλόπαστας που πλαισιώνουν τη συνολικά

γλυκιά εμπειρία. Μακρύ τελείωμα με πικάντικες νότες ξύλου και καφέ.

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish                                                                                     80€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Yilan County

Ηλικία : ( - )

Αλκοόλ : 40%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon & τελείωμα σε βαρέλια Ruby, Tawny & Vintage Port 

Γευστικό Προφίλ  :  Βανίλια,  καρύδα και  καραμελωμένη άσπρη ζάχαρη στο άρωμα.  Γλυκύτητα

μελιού και τροπικών φρούτων μαζί με μπαχαρικά και νότες ταμπάκου στη γεύση. Καπνός, μπαχάρι

και μαρμελάδα μούρων στην επίγευση.



Kavalan Distillery Select No.1                                                                                                       70€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Yilan County

Ηλικία : ( - )

Αλκοόλ : 40%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια διαφόρων τύπων δρυός 

Γευστικό Προφίλ : Έντονο άρωμα από ώριμα τροπικά φρούτα, ζεστή βανίλια και εξωτικά άνθη.

Γεύση από γλυκιά τάρτα φρούτων, μήλο, αχλάδι και ανανά, μαζί με πικάντικες νότες δρυός και

μπαχαρικών. Μακρύ τελείωμα με γλυκές νύξεις βανίλιας και μάνγκο. 

Kavalan Distillery Select No.2                                                                                                       70€

Κατηγορία : Single Malt

Περιοχή : Yilan County

Ηλικία : ( - )

Αλκοόλ : 40%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια διαφόρων τύπων δρυός 

Γευστικό Προφίλ :  Πλούσιες ανθικές και  βοτανικές νότες,  γρασίδι,  ίχνη βανίλιας και  αρώματα

ξύλου και  μπαχαρικών.  Στρογγυλό σώμα,  κρεμώδης υφή και  γλυκύτητα τροπικών φρούτων με

εντάσεις φρέσκων βοτάνων και τσαγιού αποξηραμένων λουλουδιών. Ντελικάτο αλλά και μακράς

διάρκειας τελείωμα. 



R      U  M

La Maison du Rhum              45€

Χώρα Προέλευσης : Παναμάς

Ηλικία : ( - )

Αλκοόλ : 42%

Βαρέλι : ωρίμανση σε δρύινα βαρέλια και τελείωμα σε βαρέλια sherry Palo Cortado

Γευστικό Προφίλ : Ρούμι με ιδιαίτερο φυτικό χαρακτήρα και λιπαρή υφή που παρασκευάζεται από

φρέσκο χυμό ζαχαροκάλαμου και έχει τελειώσει την ωρίμανσή του σε βαρέλια κρασιού Sherry για

διάστημα  τριών  μηνών.  Στρογγυλό  σώμα  και  έντονα  αρώματα  εσπεριδοειδών,  βανίλιας  και

κανέλας, με γεύσεις από καραμελωμένα φρούτα, σταφίδες και νότες δρυός.

Rhum de Colombie Batch #2                                70€

Χώρα Προέλευσης : Κολομβία

Ηλικία : 10 ετών (2007-2018)

Αλκοόλ : 46%

Βαρέλι : ωρίμανση σε βαρέλια bourbon και τελείωμα σε βαρέλια liqueur de café

Γευστικό  Προφίλ  :  Παραδοσιακό  ρούμι  από  φρέσκο  χυμό  ζαχαροκάλαμου  που  έχει  ωριμάσει

περισσότερο από μια δεκαετία σε αμερικανική δρυ, για  να ολοκληρώσει την παλαίωσή του σε

βαρέλια  που  προηγουμένως  είχαν  φιλοξενήσει  λικέρ  καφέ.  Αρωματική  και  γευστική

πολυπλοκότητα, με την ένταση του καφέ να συνδυάζεται αρμονικά με τα τροπικά φρούτα, το μέλι

και τις απαλές νότες ξύλου και μπαχαρικών.  



G I N

Amazzoni Gin              45€

Χώρα Προέλευσης : Βραζιλία

Αλκοόλ : 42%

Προφίλ :  Ένα 100% χειροποίητο προϊόν (craft gin) αρωματισμένο με χαρακτηριστικά βότανα και

καρυκεύματα  της  Βραζιλίας.  Έχει  ως  βάση  απόσταγμα  από  δημητριακά  και  μόνο,  το  οποίο

εμπλουτίζεται με βοτανικά στοιχεία όπως brazilian nuts,  βιολογικό κακάο,  juniper berries (μούρα

αρκεύθου),  maxime (είδος αγγουριού), ροζ πιπέρι και κόλιανδρο, λεμόνι και μανταρίνι,  water lily

(κρίνα), cipo cravo (εξωτικό άνθος) και φύλλα δάφνης.    

Amazzoni Rio Negro              60€

Χώρα Προέλευσης : Βραζιλία

Αλκοόλ : 51%

Προφίλ : Πρόκειται για ένα super premium Gin με βάση το απόσταγμα δημητριακών και τη χρήση

βοτανικών  στοιχείων  που  συναντώνται  αποκλειστικά  στο  τροπικό  δάσος  του  Αμαζονίου.  Σε

αντίθεση με το κλασικό  Amazzoni,  το  Rio Negro  παρασκευάζεται με την προσθήκη ορισμένων

συστατικών (κόλιανδρος, φλούδα λεμονιού και άρκευθος) απευθείας μέσα στον αποστακτήρα. Το

αποτέλεσμα είναι ένα πολύπλοκο και γευστικά μεστό gin που έχει αποσπάσει διεθνή βραβεία τόσο

για την ποιότητα όσο και για την περιβαλλοντική του ευαισθησία σε κάθε στάδιο της παραγωγής

(zero waste & certified sustainable).     



Κ Ρ Α Σ Ι Α

Ε Ρ Υ Θ Ρ Α

    

Sera                                                                                                                                               19€

Ποικιλία : Cabernet Sauvignon & Μαντηλαριά

Περιοχή : Ηράκλειο Κρήτης

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Silva Δασκαλάκη 

Γευστικό Προφίλ : Φρούτα του δάσους, βανίλια, πικάντικα μπαχαρικά, γλυκόριζα.

Πύλη                                                                                                                                                 20€

Ποικιλία : Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot & Cabernet Franc

Περιοχή : Δράμα

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Κτήμα Μιχαηλίδη 

Γευστικό Προφίλ : Βατόμουρα, μαύρη σταφίδα, δάφνη, μπαχαρικά.

Catena Alta                                                                                                                                      55€

Ποικιλία : Malbec

Περιοχή : Αργεντινή

Αλκοόλ : 13,8%

Παραγωγός : Bodega Catena Zapata 

Γευστικό Προφίλ : Ώριμα κόκκινα φρούτα, βατόμουρα, βιολέτα, λεβάντα, βανίλια, μπαχαρικά και

νότες δέρματος.

Catena Malbec                                                                                                                                25€

Ποικιλία : Malbec

Περιοχή : Αργεντινή

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Bodega Catena Zapata 

Γευστικό Προφίλ : Ώριμα κόκκινα και μαύρα φρούτα, βανίλια, λεβάντα.



Καπνίας                                                                                                                                            35€

Ποικιλία : Cabernet Sauvignon

Περιοχή : Αταλάντη

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Κτήμα Χατζημιχάλη

Γευστικό Προφίλ : Φραγκοστάφυλο, δαμάσκηνο, σύκο, βιολέτα, βανίλια, καπνισμένη δρυς, νύξεις

καφέ και ταμπάκο. 

Margaux                                                                                                                                        150€

Ποικιλία : Cabernet Sauvignon, Merlot & Petit Verdot

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Chateau Margaux

Γευστικό Προφίλ  :  Τριαντάφυλλο,  βιολέτα,  μαρμελάδα από μαύρα μούρα,  έντονες  αλλά καλά

δομημένες τανίνες,  μακρά επίγευση. 

Primitivo di Manduria                                                                                                                   30€

Ποικιλία : Primitivo

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Cantine San Marzano

Γευστικό Προφίλ : Κεράσι, δαμάσκηνο, καφές, ταμπάκο, μπαχαρικά, κακάο, βανίλια.

Άγιος Χρόνος                                                                                                                                   25€

Ποικιλία : Syrah (92%) & Viognier (8%)

Περιοχή : Εύβοια

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Κτήμα Αβαντίς

Γευστικό Προφίλ :  Ώριμα μαύρα φρούτα, γλυκόριζα, βερίκοκο, βιολέτα, μπαχαρικά, νότες δρυός.



Avantis Syrah                                                                                                                                  19€

Ποικιλία : Syrah 

Περιοχή : Εύβοια

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Κτήμα Αβαντίς

Γευστικό Προφίλ : Δαμάσκηνο, βατόμουρα, ψημένα φρούτα, κανέλα, πιπέρι, καπνός, βανίλια.

Οινότρια Γη                                                                                                                                     40€

Ποικιλία : Cabernet Sauvignon (90%) & Αγιωργίτικο (10%) - ΒΙΟ -

Περιοχή : Δράμα

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Κ. Λαζαρίδης

Γευστικό Προφίλ : Ώριμα μαύρα φρούτα, βανίλια, σοκολάτα, φρυγανισμένο ψωμί, μπαχαρικά.

Don Giovanni                                                                                                                                  30€

Ποικιλία : Nebbiolo

Περιοχή : Κόρινθος

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Κτήμα Παπαργυρίου

Γευστικό Προφίλ : Αποξηραμένα φρούτα, μαύρο πιπέρι, κανέλα και τζίντζερ, λεβάντα και βιολέτα,

καπνός και δέρμα.

Κτήμα Μερκούρη                                                                                                                           25€

Ποικιλία : Refosco & Μαυροδάφνη

Περιοχή : Πύργος Ηλείας

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Αφοί Μερκούρη 

Γευστικό Προφίλ : Κόκκινα φρούτα, σοκολάτα, καφές, βανίλια, κανέλα και ξύλο.



Μούχταρο                                                                                                                                        22€

Ποικιλία : Μούχταρο

Περιοχή : Βοιωτία

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Κτήμα Μουσών

Γευστικό Προφίλ : Φρούτα του δάσους, φραγκοστάφυλο, κεράσι και βύσσινο, βιολέτα, βανίλια και

καραμέλα βουτύρου.

Zapata Argentino                                                                                                                          130€

Ποικιλία : Malbec

Περιοχή : Αργεντινή

Αλκοόλ : 14,1%

Παραγωγός : Bodega Catena Zapata 

Γευστικό Προφίλ :  Πολύπλοκο και πληθωρικό, με αρώματα από μόκα, μαύρα μούρα, μπαχαρικά,

βιολέτα, βανίλια, κρεμ ντε κασίς και νότες δρυός.

Le Roi des Montagnes                                                                                                                    35€

Ποικιλία : Syrah

Περιοχή : Κόρινθος

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Κτήμα Παπαργυρίου

Γευστικό  Προφίλ  :  Κεράσι,  μύρτιλο  και  φραγκοστάφυλο,  σοκολάτα  γάλακτος,  μαύρο  πιπέρι,

βανίλια, κάρδαμο, πικάντικα μπαχαρικά, καπνός και δέρμα.   

Γη και Ουρανός                                                                                                                               25€

Ποικιλία : Ξινόμαυρο

Περιοχή : Νάουσα

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Α. Θυμιόπουλος

Γευστικό  Προφίλ  :  Μαρμελάδα  φράουλα,  ρόδι,  βύσσινο,  τομάτα,  φύλλα  ελιάς,  λεβάντα,

μαντζουράνα και νότες δέρματος.



Αρμακάς                                                                                                                                         160€

Ποικιλία : Syrah, Merlot, Malbec & Αγιωργίτικο

Περιοχή : Νεμέα

Αλκοόλ : 15%

Παραγωγός : Χ. Αϊβαλής

Γευστικό  Προφίλ  :  Δαμάσκηνο,  καπνός,  πιπέρι,  μαύρο  κεράσι  και  βανίλια,  κανέλα  και

μοσχοκάρυδο, κακάο, κέδρος, κρεμ ντε κασίς, καφές.

Κορμιλίτσα                                                                                                                                      60€

Ποικιλία : Cabernet Sauvignon & Λημνιό

Περιοχή : Νάουσα

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Τσάνταλης

Γευστικό Προφίλ  :  Φρούτα του δάσους,  γλυκόριζα,  βανίλια και  τρούφα, κρεμ ντε κασίς,  νότες

δρυός και μπαχαρικών, μακρά επίγευση.

Ad Astra                                                                                                                                           35€

Ποικιλία : Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot & Cabernet Franc

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Fattoria Nittardi

Γευστικό Προφίλ : Δαμάσκηνο, κεράσι, γλυκόριζα, σμέουρα, μαύρη σταφίδα και μπαχαρικά.

Nectar Dei                                                                                                                                        70€

Ποικιλία : Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah & Petit Verdot

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Fattoria Nittardi

Γευστικό Προφίλ  :  Μαύρα φρούτα,  βατόμουρα,  βανίλια και  γλυκόριζα,  ροζ πιπέρι,  καπνός και

δέρμα.



Zenato Ripassa Valpolicella                                                                                                           35€

Ποικιλία : Corvina, Oseleta & Rondinella

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Zenato

Γευστικό Προφίλ  :  Βατόμουρα και  μαύρη σταφίδα,  πιπέρι,  νότες  δρυός  και  δέρματος,  καπνός,

ψημένα φρούτα.

Avaton                                                                                                                                              30€

Ποικιλία : Λημνιό, Μαυροτράγανο & Μαυρούδι

Περιοχή : Επανομή

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Κτήμα Γεροβασιλείου

Γευστικό Προφίλ : Ώριμα μαύρα φρούτα, μούρα, πλούσια μπαχαρικά, σταφίδα, καφές και κακάο. 

Το Αίμα της Πέτρας                                                                                                                        35€

Ποικιλία : Αγιωργίτικο

Περιοχή : Νεμέα

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Χ. Αϊβαλής

Γευστικό Προφίλ : Βύσσινο, μαρμελάδα κεράσι, φράουλα, τριαντάφυλλο, βανίλια, καπνός, μαύρη

σοκολάτα, κέδρος.

Ραψάνη Terra Petra                                                                                                                        20€

Ποικιλία : Ξινόμαυρο, Κρασάτο & Σταυρωτό

Περιοχή : Νάουσα

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Α. Θυμιόπουλος

Γευστικό  Προφίλ  :  Μαρμελάδα  φράουλα,  κεράσι,  τομάτα,  βανίλια  και  κανέλα,  μαντζουράνα,

νυχτολούλουδο, κέδρος και καπνός.



ΟΒΗΛΟΣ                                                                                                                                         40€

Ποικιλία : Cabernet Sauvignon

Περιοχή : Καβάλα

Αλκοόλ : 15%

Παραγωγός : Κτήμα Βιβλία Χώρα

Γευστικό  Προφίλ  :  Βατόμουρα,  φραγκοστάφυλα,  φρέσκα  βότανα,  γλυκόριζα,  μπαχαρικά  και

ψημένοι ξηροί καρποί. 

Κτήμα ΑΛΦΑ                                                                                                                                  30€

Ποικιλία : Syrah (60%), Merlot (20%) & Ξινόμαυρο (20%)

Περιοχή : Αμύνταιο

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Κτήμα Άλφα

Γευστικό Προφίλ : Κόκκινα φρούτα, αποξηραμένο δαμάσκηνο, πιπέρι, βανίλια, μόκα, νότες δρυός

και μπαχαρικών.

Chateau Julia                                                                                                                                  25€

Ποικιλία : Merlot

Περιοχή : Δράμα

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Κ. Λαζαρίδης

Γευστικό  Προφίλ  :  Κόκκινο  φραγκοστάφυλο,  μαρμελάδα  κεράσι,  σοκολάτα  και  μέντα,  νότες

κέδρου, μακρά επίγευση.

Λαγότοπος                                                                                                                                       75€

Ποικιλία : Μαυροτράγανο

Περιοχή : Δράμα

Αλκοόλ : 15%

Παραγωγός : Κτήμα Μιχαηλίδη 

Γευστικό  Προφίλ  :  Πλούσιο  άρωμα  κόκκινων  και  μαύρων  φρούτων,  κεράσι,  βατόμουρο,

δαμάσκηνο, νύξεις γαρύφαλλου και βανίλιας, γλυκόριζα, δρυς.  



Κίκονες                                                                                                                                            35€

Ποικιλία : Λημνιό

Περιοχή : Κομοτηνή

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Μελίνα Τάσσου 

Γευστικό Προφίλ : Δαμάσκηνο, ώριμα κεράσια, κανέλα, γαρύφαλλο, καφές και κακάο, γλυκόριζα,

μέντα και ξανθός καπνός. 

ΤΑΝΝΑΤ Βράχος                                                                                                                             25€

Ποικιλία : Tannat 

Περιοχή : Αμύνταιο

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Κτήμα Άλφα

Γευστικό Προφίλ : Αποξηραμένα κόκκινα φρούτα, εντάσεις μπαχαρικών και ξύλου, βανίλια, νότες

δέρματος και βρεγμένης γης.

Zenato Amarone Valpolicella                                                                                                        65€

Ποικιλία : Corvina, Oseleta, Rondinella & Croatina

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 16,5%

Παραγωγός : Zenato

Γευστικό Προφίλ : Ώριμα κεράσια, βατόμουρα, αποξηραμένα φρούτα, φύλλα δάφνης και σοκολάτα

κουβερτούρα. 

Barolo Palas                                                                                                                                    45€

Ποικιλία : Nebbiolo

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Michele Chiarlo

Γευστικό Προφίλ : Πολύπλοκο και ντελικάτο αρωματικό μπουκέτο, φράουλα, σταφίδα, βατόμουρα,

νότες βαλσάμικου, γλυκόριζα, ταμπάκο, βελούδινες και καλά δομημένες τανίνες.  



Guido Alberto                                                                                                                                  60€

Ποικιλία : Cabernet Sauvignon (60%) & Merlot (40%)

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Tenuta San Guido

Γευστικό Προφίλ  :  Κόκκινα μούρα, μπαχαρικά, ξύσμα πορτοκαλιού, γλυκόριζα, μέντα, ταμπάκο

και νότες λουστραρισμένου ξύλου.

Κράτιστος                                                                                                                                        13€

Ποικιλία : Αγιωργίτικο

Περιοχή : Νεμέα

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Οινοποιείο Λύκος

Γευστικό  Προφίλ  :  Δαμάσκηνο,  κεράσι,  μαύρα  μούρα,  βανίλια,  κανέλα,  γαρύφαλλο  και  νότες

καραμέλας με bitter σοκολάτα.

3/.13 semi sweet                                                                                                                                13€

Ποικιλία : Αγιωργίτικο

Περιοχή : Νεμέα

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Μπαϊρακτάρης

Γευστικό Προφίλ  :  Γλυκά κόκκινα φρούτα,  bitter  σοκολάτα, μούστος και ευχάριστη επίγευση με

μαλακές τανίνες.



Λ Ε Υ Κ Α 

Λαγότοπος                                                                                                                                       42€

Ποικιλία : Ασύρτικο & Gewurztraminer

Περιοχή : Δράμα

Αλκοόλ : 15%

Παραγωγός : Κτήμα Μιχαηλίδη

Γευστικό Προφίλ : Αρώματα τροπικών φρούτων, εσπεριδοειδή, τριαντάφυλλο και μπαχάρια.

Gustave Lorentz                                                                                                                              30€

Ποικιλία : Gewurztraminer

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Gustave Lorentz

Γευστικό Προφίλ : Ώριμο ροδάκινο, πεπόνι, λίτσι, ροδοπέταλα, τζίντζερ και λουκουμόσκονη.

Άφουρα Anhydrous                                                                                                                        35€

Ποικιλία : Ασύρτικο

Περιοχή : Σαντορίνη

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Άνυδρους

Γευστικό Προφίλ : Μέλι, κίτρο, κυδώνι και βανίλια, σε φόντο ξηρών καρπών.

Baron de Ladoucette Pouilly-Fume                                                                                            110€

Ποικιλία : Sauvignon Blanc

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Chateau du Nozet

Γευστικό Προφίλ : Εκπληκτική παλέτα από ώριμα φρούτα του δάσους, αχλάδι και λευκό ροδάκινο. 



Άγιος Χρόνος                                                                                                                                   25€

Ποικιλία : Viognier 

Περιοχή : Εύβοια

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Κτήμα Αβαντίς

Γευστικό Προφίλ  :  Εσπεριδοειδή, βερίκοκο και λευκό ροδάκινο, νότες δρυός και ξηρών καρπών,

ζωντάνια μοσχολέμονου.

Pera Meria                                                                                                                                       20€

Ποικιλία : Ασύρτικο (50%) & Μοσχάτο Ρίου (50%)

Περιοχή : Νεμέα

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Χ. Αϊβαλής

Γευστικό Προφίλ : Ροδάκινο, ανανάς και νότες λεμονιού, τραγανή και δροσερή οξύτητα.

Pure                                                                                                                                                  65€

Ποικιλία : Ασύρτικο

Περιοχή : Σαντορίνη

Αλκοόλ : 15%

Παραγωγός : Volcanic Slopes Vineyards

Γευστικό  Προφίλ  :  Γλυκό  λεμόνι,  φλούδα  πορτοκαλιού,  πράσινο  μήλο,  λάιμ,  κερήθρα,

πυρηνόκαρπα φρούτα, καπνός και βρεγμένη πέτρα.

Sauvignon Blanc                                                                                                                             25€

Ποικιλία : Sauvignon Blanc

Περιοχή : Λάρισα

Αλκοόλ : 12%

Παραγωγός : Κτήμα Καριπίδη

Γευστικό Προφίλ : Πεπόνι, ροδάκινο και ανανάς, φυτικός χαρακτήρας πιπεριάς και σπαραγγιού.



Τ-ΟΙΝΟΣ  Clos Stegasta                                                                                                                85€

Ποικιλία : Ασύρτικο

Περιοχή : Τήνος

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Τηνιακοί Αμπελώνες

Γευστικό  Προφίλ  :  Εσπεριδοειδή,  ξύσμα  λεμονιού,  ροδάκινο,  βανίλια,  βρεγμένη  πέτρα  και

τσακμακόπετρα.

Κλειδί                                                                                                                                               20€

Ποικιλία : Μαλαγουζιά

Περιοχή : Δράμα

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Κτήμα Μιχαηλίδη

Γευστικό Προφίλ : Πεπόνι, λάιμ, περγαμόντο, χαμομήλι και γιασεμί, ροδάκινο και μπανάνα.

Παλιός Μύλος                                                                                                                                 50€

Ποικιλία : Chardonnay

Περιοχή : Δράμα

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Κτήμα Μιχαηλίδη

Γευστικό Προφίλ  :  Υπέροχο  single vineyard Chardonnay  που ωριμάζει για έξι μήνες σε δρύινα

βαρέλια, αποκτώντας επιπλέον βάθος και πολυπλοκότητα με εντάσεις από εξωτικά και λευκόσαρκα

φρούτα.

Lenga                                                                                                                                               20€

Ποικιλία : Gewurztraminer 

Περιοχή : Εύβοια

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Κτήμα Αβαντίς

Γευστικό Προφίλ : Ντελικάτο, με ανθικές και φρουτώδεις νότες, γλυκιά και απαλή επίγευση.



Lykos                                                                                                                                                20€

Ποικιλία : Μαλαγουζιά 

Περιοχή : Εύβοια

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Κτήμα Λύκου

Γευστικό Προφίλ : Ώριμο βερίκοκο, ροδάκινο, πεπόνι, περγαμόντο και λάιμ, λίτσι και γιασεμί.

Papargyriou Blanc                                                                                                                          20€

Ποικιλία : Ασύρτικο & Μοσχούδι 

Περιοχή : Κόρινθος

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Κτήμα Παπαργυρίου

Γευστικό Προφίλ : Ροδάκινο, πεπόνι και εσπεριδοειδή σε φόντο λευκών λουλουδιών.

Le Vigneron Grec                                                                                                                            25€

Ποικιλία : Ασύρτικο (αφιλτράριστο)

Περιοχή : Κόρινθος

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Κτήμα Παπαργυρίου

Γευστικό  Προφίλ  :  Περγαμόντο,  αχλάδι,  ροδάκινο  και  πεπόνι,  άνθη  λεμονιάς,  τριαντάφυλλο,

βανίλια και μέλι.

de Ladoucette Pouilly-Fume                                                                                                          55€

Ποικιλία : Sauvignon Blanc

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Chateau du Nozet

Γευστικό Προφίλ  :  Εσπεριδοειδή,  λευκά άνθη,  μοσχοκάρυδο,  φρεσκάδα λεμονιού και  αίσθηση

ορυκτότητας στο τελείωμα.  



Massolino Langhe                                                                                                                           30€

Ποικιλία : Chardonnay

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Massolino

Γευστικό Προφίλ : Ροδάκινο, βερίκοκο και πράσινο μήλο, εσπεριδοειδή, βανίλια και νότες δρυός.

Catena Alta                                                                                                                                      35€

Ποικιλία : Chardonnay

Περιοχή : Αργεντινή

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Bodega Catena Zapata 

Γευστικό  Προφίλ  :  Ώριμα  λευκόσαρκα  φρούτα,  εσπεριδοειδή,  γιασεμί,  τραγανή  οξύτητα  και

καθαρές νότες ορυκτών.

Viognier                                                                                                                                           25€

Ποικιλία : Viognier 

Περιοχή : Επανομή

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Κτήμα Γεροβασιλείου

Γευστικό  Προφίλ  :  Πλούσιο  άρωμα  πυρηνόκαρπων  φρούτων,  ίχνη  καπνού  και  δρυός,  μακρά

επίγευση.

Μαλαγουζιά                                                                                                                                     25€

Ποικιλία : Μαλαγουζιά 

Περιοχή : Επανομή

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Κτήμα Γεροβασιλείου

Γευστικό Προφίλ :  Ένα single vineyard κρασί με αρώματα από αχλάδι, μάνγκο και κίτρο, φρέσκια

αίσθηση λεμονιού και ισορροπημένη οξύτητα στο τελείωμα. 



ΟΒΗΛΟΣ                                                                                                                                         35€

Ποικιλία : Ασύρτικο & Semillon

Περιοχή : Καβάλα

Αλκοόλ : 13,5%

Παραγωγός : Κτήμα Βιβλία Χώρα

Γευστικό Προφίλ : Βερίκοκο, μέλι, τροπικά φρούτα, ξηροί καρποί και βανίλια, δροσιστική οξύτητα.

ΤΟΜΗ                                                                                                                                              15€

Ποικιλία : Μοσχοφίλερο

Περιοχή : Μαντινεία

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Κτήμα Τρούπη

Γευστικό Προφίλ : Αρώματα από εσπεριδοειδή και ώριμα μήλα, ροδόνερο, γιασεμί και όξινες νότες

περγαμόντου στην επίγευση.

Vette                                                                                                                                                 17€

Ποικιλία : Sauvignon Blanc

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Tenuta San Leonardo

Γευστικό  Προφίλ  :  Αρωματικό  μπουκέτο  από  λευκόσαρκα  φρούτα,  πράσινο  πιπέρι  και  νότες

φασκόμηλου. Μακρά επίγευση με ορυκτό χαρακτήρα.

Chablis                                                                                                                                             40€

Ποικιλία : Chardonnay

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Christian Morreau

Γευστικό Προφίλ : Ζουμερό πράσινο μήλο, εσπεριδοειδή, λουλούδια της άνοιξης, ορυκτότητα και

ελαφρά αλμύρα στο τελείωμα.



Άσπρος Λαγός                                                                                                                                 25€

Ποικιλία : Βιδιανό

Περιοχή : Ηράκλειο Κρήτης

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Ν. Δουλουφάκης

Γευστικό  Προφίλ  :  Εσπεριδοειδή,  λευκά  άνθη,  υποψία  κεριού,  βερίκοκο  και  πεπόνι,  ορυκτός

χαρακτήρας και μακρά επίγευση. 

Chateau Nico Lazaridi                                                                                                                   14€

Ποικιλία : Sauvignon Blanc, Ασύρτικο & Μαλαγουζιά

Περιοχή : Δράμα

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Πύργος Νίκου Λαζαρίδη

Γευστικό  Προφίλ  :  Τροπικά  φρούτα,  λευκά  άνθη,  εσπεριδοειδή,  τραγανή  οξύτητα  και  μακρά

επίγευση με ανθικές νότες, λεμονόχορτο και τσακμακόπετρα.   

Rarus K                                                                                                                                           17€

Ποικιλία : Κυδωνίτσα

Περιοχή : Ορεινή Κορινθία

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Μπαϊρακτάρης

Γευστικό Προφίλ : Εσπεριδοειδή, γλυκό κυδώνι, ορυκτά στοιχεία και γεμάτο σώμα με δροσιστική

οξύτητα και μακρά επίγευση.



Ρ Ο Ζ Ε

Ύλη 35 -orange wine-                                                                                                                      35€

Ποικιλία : Ασύρτικο 

Περιοχή : Κόρινθος

Αλκοόλ : 14,5%

Παραγωγός : Κτήμα Παπαργυρίου

Γευστικό Προφίλ : Φλούδα πορτοκαλιού, κουμκουάτ, κυδώνι και αποξηραμένο βερίκοκο, βανίλια,

φρέσκο αμύγδαλο. 

Idylle d' Achinos                                                                                                                             20€

Ποικιλία : Αγιωργίτικο, Grenache & Syrah

Περιοχή : Φθιώτιδα

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : La Tour Melas

Γευστικό  Προφίλ  :  Αρώματα  εσπεριδοειδών  και  λευκόσαρκων φρούτων,  ανθικές  νότες,  ώριμη

φράουλα και δροσιστική οξύτητα. 

Α·ΜUSE                                                                                                                                          20€

Ποικιλία : Mούχταρο & Sauvignon Blanc

Περιοχή : Βοιωτία

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Κτήμα Μουσών

Γευστικό Προφίλ : Ροδάκινο, ανανάς και λάιμ, passion fruit, πετροκέρασο και άγρια φράουλα. 

Rose de Xinomavro                                                                                                                        20€

Ποικιλία : Ξινόμαυρο

Περιοχή : Νάουσα

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Α. Θυμιόπουλος

Γευστικό Προφίλ  :  Φράουλα, τομάτα, ζαχαρωμένα πέταλα τριαντάφυλλου, κεράσι, σμέουρα και

πικάντικα μπαχάρια.



Queen Rose                                                                                                                                      20€

Ποικιλία : Syrah & Gewurztraminer

Περιοχή : Δράμα

Αλκοόλ : 13,3%

Παραγωγός : Κτήμα Μιχαηλίδη

Γευστικό Προφίλ : Τροπικά φρούτα, νότες λουλουδιών και εσπεριδοειδών, μακρά και φρουτώδης

επίγευση.

Grifos                                                                                                                                               35€

Ποικιλία : Κοτσιφάλι (αφιλτράριστο)

Περιοχή : Ηράκλειο Κρήτης

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Silva Δασκαλάκη 

Γευστικό Προφίλ :  Βιολογικό ροζέ κρασί με βαθύ χρώμα και ανεπαίσθητη θολότητα. Πολύπλοκο

βοτανικό άρωμα σε φόντο μπαχαρικών, ελαφριές τανίνες και φρεσκάδα φρούτων στο τελείωμα. 

Whispering Angel                                                                                                                           30€

Ποικιλία : Grenache, Syrah, Cinsaut, Rolle & Mourvedre

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Chateau d' Esclans

Γευστικό Προφίλ : Πολυβραβευμένο ροζέ κρασί από την Προβηγκία. Ροδάκινο, ροζ γκρέιπφρουτ,

framboise, rasberry, φράουλα και νότες λουλουδιών.

Rock Angel                                                                                                                                      35€

Ποικιλία : Grenache, Cinsaut & Rolle 

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Chateau d' Esclans

Γευστικό Προφίλ :  Φράουλα, μούρα και νότες γιασεμιού. Πιο στιβαρό από το Whispering Angel,

με λιπαρή υφή και πιπεράτη αλλά δροσιστική επίγευση.



Domaine Rose                                                                                                                                 25€

Ποικιλία : Merlot

Περιοχή : Δράμα

Αλκοόλ : 14%

Παραγωγός : Κ. Λαζαρίδης

Γευστικό Προφίλ  :  Αρώματα μικρών κόκκινων φρούτων (φράουλα-κεράσι), λεμονάτη φρεσκάδα,

μπαχαρικά και ήπια οξύτητα.

Lenga Pink                                                                                                                                      20€

Ποικιλία : Gewurztraminer & Mαυροκουντούρα

Περιοχή : Εύβοια

Αλκοόλ : 13%

Παραγωγός : Κτήμα Αβαντίς

Γευστικό  Προφίλ  :  Λουκούμι  τριαντάφυλλο,  φράουλα  και  ροδάκινο,  νότες  λάιμ  και  ανθών

πορτοκαλιάς.

Aμυγδαλιές                                                                                                                                      15€

Ποικιλία : Syrah & Grenache

Περιοχή : Εύβοια

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Κτήμα Αβαντίς

Γευστικό  Προφίλ  :  Κεράσι,  φράουλα,  κόκκινα  κράνα  και  έντονη  φρεσκάδα  φρούτων.  Μακρά

επίγευση με ισορροπημένη οξύτητα.

Pink Pull                                                                                                                                          14€

Ποικιλία : Sangiovese 

Περιοχή : Λάρισσα

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Κτήμα Καριπίδης

Γευστικό  Προφίλ  :  Μαρμελάδα  κυδώνι,  φλούδα  πορτοκαλιού,  λίτσι,  λιπαρό  σώμα  και

ισορροπημένη οξύτητα.



Rock -n- Rose                                                                                                                                  12€

Ποικιλία : Μαλαγουζιά & Αγιωργίτικο

Περιοχή : Ορεινή Κορινθία

Αλκοόλ : 11,5%

Παραγωγός : Μπαϊρακτάρης

Γευστικό Προφίλ : Κόκκινα φρούτα του δάσους, μέντα, εσπεριδοειδή, μεστό σώμα, μέτρια οξύτητα

και γλυκιά-δροσερή επίγευση.



Α Φ Ρ Ω Δ Η – Σ Α Μ Π Α Ν Ι Ε Σ

Prosecco Valdobbiadene                                                                                                                 25€

Ποικιλία : Proseco

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 11,5%

Παραγωγός : Santa Margherita

Γευστικό  Προφίλ  :  Αναζωογονητική  φρεσκάδα  με  λεπτές  φυσαλίδες,  φρουτώδης  αίσθηση  από

ζουμερά μήλα και ανθικές νότες κερασιάς.

Moscato d' Asti                                                                                                                                25€

Ποικιλία : Μοσχάτο

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 5,5%

Παραγωγός : Pietro Forno

Γευστικό Προφίλ : Τριαντάφυλλο, γιασεμί, αχλάδι και πράσινο μήλο, μαρμελάδα λεμόνι και άνθη

πορτοκαλιάς.

Brachetto d' Acqui                                                                                                                          25€

Ποικιλία : Brachetto

Περιοχή : Ιταλία

Αλκοόλ : 5,5%

Παραγωγός : Tenuta il Falchetto

Γευστικό  Προφίλ  :  Ιδιαίτερο  κόκκινο  -ημιαφρώδες-  κρασί,  με  ζωηρή  γλυκύτητα  από  φρέσκες

ώριμες φράουλες. Εξαιρετική επιλογή ως dessert wine. 

Veuve du Vernay                                                                                                                             11€

Ποικιλία : Cinsault, Grenache & Syrah

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 11,5%

Παραγωγός : Veuve du Vernay

Γευστικό  Προφίλ  :  Brut  ροζέ,  αφρώδης  οίνος  με  λεπτές  φυσαλίδες  και  ημίξηρο  τελείωμα.

Ισορροπημένο, φρέσκο και ιδιαίτερα φρουτώδες, ιδανικό ως απεριτίφ ή συνοδευτικό ενός γλυκού. 



Taittinger Nocturne Rose                                                                                                               75€

Ποικιλία : Chardonnay (30%) & Pinot Noir/Meunier (70%)

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Taittinger

Γευστικό Προφίλ : Ξηρή σαμπάνια ('Sec' Champagne) από τα καλύτερα σταφύλια των αμπελώνων

Montagne de Reims  και  Les Riceys  που παλαιώνει στο κελάρι του Οίκου για τέσσερα χρόνια.

Λεπτό κορδόνι από φυσαλίδες, γεμάτο άρωμα κρέμας πατισερί, έντονη φρεσκάδα στον ουρανίσκο

και βελούδινες τανίνες.   

Taittinger Nocturne                                                                                                                        75€

Ποικιλία : Chardonnay (40%) & Pinot Noir/Meunier (60%)

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Taittinger

Γευστικό Προφίλ  :  Ξηρή σαμπάνια ('Sec' Champagne)  από τα πιο ώριμα σταφύλια 35 συνολικά

αμπελώνων. Περισσότερο γλυκιά από την Νοcturne Rose,  ιδανική ως ένας πολυτελής επιδόρπιος

οίνος. Αρώματα ροδάκινου και αποξηραμένου βερίκοκου, κρεμώδης υφή και γλυκύτητα σταφίδας

και σιροπιασμένων φρούτων.   

Taittinger Brut Reserve                                                                                                                 55€

Ποικιλία : Chardonnay (40%) & Pinot Noir/Meunier (60%)

Περιοχή : Γαλλία

Αλκοόλ : 12,5%

Παραγωγός : Taittinger

Γευστικό Προφίλ : H διαχρονική 'Brut' σαμπάνια που παλαιώνει στο κελάρι του Οίκου Taittinger

για τουλάχιστον τρία έτη. Υπέροχο άρωμα ανθών ακακίας και λοβών βανίλιας, αίσθηση ροδάκινου

και  μελιού με φρουτώδη και  αναζωογονητική επίγευση.  Κλασική,  ντελικάτη και  ισορροπημένη

Champagne.  


