Rode wijn
Makedonikos Tsantali
€ 21,00
Makkelijk drinkbare wijn in de karakteristieke bolle fles. Gemaakt van Xynomavro en
Moschomavro druiven uit Noord-Griekenland. Lichtvoetig, zacht en fruitig.
Lello
€ 22,50
Afkomstig uit de Douro streek van Portugal met de druiven: Touriga nacional, Touriga franca,
Tinta roriz en Tinta barroca. Eikenhout gelegen met een lekker vleugje vanille. Geurt naar fruit
en chocola, kersen. De smaak heeft een aangename kruidigheid en lekkere stevigheid.
Naoussa Tsantali
€ 26,00
Afkomstig uit het noordelijke plaatsje Naoussa. Volle rode landwijn met geurige aroma en een
zachte afdronk.
Reserva do monte
€ 33,50
Afkomstig uit de regio Lisaboa, gerijpt op Portugees eikenhout. Vol en krachtig met een
zachte afdronk.
Amethystos
€ 35,50
Droge rode wijn. Aroma’s van rood bosfruit, kersenjam, specerijen en eiken. Warm en vol
palet, rijk, mooie structuur en fijne tannines. In de lange afdronk komen de aroma’s van het
rode fruit en de specerijen terug.
Naoussa Tsantali Rapsani
€ 35,50
Een krachtige Xino – mavro, krasato en Stavroto, deze Griekse druiven zorgen voor Intens
geconcentreerde aroma's van zwarte bessen, complexe hints van ceder en tabak, donkere
kersen zijn perfect in balans met de robuuste tannines. Een mooie lange afdronk.
Chatzimichalis Kapnias
€ 35,50
Een krachtige Cabernet Sauvignon. Intens geconcentreerde aroma's van zwarte bessen,
complexe hints van ceder en tabak, donkere kersen en zwarte bessen zijn perfect in balans
met de robuuste tannines. Vat veroudering verbetert de smaak profiel en rijke textuur.
Costa Lazaridi Oenotria Land
€ 45,00
Cabernet Sauvignon en de Griekse Agiorgitiko maken deze volle droge rode wijn.
Geconcentreerde diepe rode kleur. Complexe aroma’s, gedomineerd door zwart fruit, vanille,
getoast brood, chocolade en specerijen. Vol in de mond, goed gestructureerd met stevige
maar elegante tannines en overvloedig rijp fruit. Lange pittige afdronk.

Witte wijn
Makedonikos Tsantali
€ 21,00
Makkelijk drinkbare wijn in de karakteristieke bolle fles. Gemaakt van Roditis en Zoumiatico
druiven uit Noord-Griekenland. Lichtvoetig en fris.
Lello
€ 22,50
Een elegante frisse wijn gemaakt van de typisch Portugese druivenrassen Malvasia-Fina,
Gouveio. Viosinho en Rabigato. Lello heeft een intens fruitig aroma, dat te danken is aan de
aanplant op de toppen van de bergen waar het relatief koel is.
Robola
€ 25,00
Robola is een prachtig wit druivenras van het eiland Kefalonië. Deze wijn heeft een fijn
bouquet met aroma’s van bloemen, citrusfruit, noten en een lange frisse droge afdronk.
Nico Lazaridi To mavro provato
€ 29,50
Deze wijn mengt Sauvignon Blanc met Semillon en Ugni Blanc. Château Nico Lazaridi
kenmerkt zich door citrustonen, lichte tinteling op de tong en een aangename volle smaak.
Château Nico Lazaridi
€ 29,50
Een combinatie van de Sauvignon Blanc en Ugni Blanc, samen met de Griekse Muscat
Alexandria. Deze wijn wordt gekenmerkt door de schilder Iannis Nikou’s, met als thema de
dans van de zintuigen. Indrukwekkend in de mond met een onderscheidende elegante
zuurgraad en een pure, fruitige afdronk.
Chatzimichalis Sauvignon Blanc
€ 31,00
Een opvallende Griekse frisse Sauvignon Blanc met de tropisch fruit en kruidige tonen, mooi
afgerond met verrukkelijke afdronk.
Gerovasiliou
€ 31,50
Droge witte wijn. Een uitgesproken neus van exotisch fruit en tonen van groene paprika,
jasmijn, sinaasappel, meloen en citroen. Een rijk, rond mondgevoel met een citroenachtige
afdronk.
Ktima biblia chora
€ 33,50
Droge witte wijn. Indrukwekkende neus met intense aroma’s van tropisch fruit, grapefruit en
citrus. Rijk, vol en mooi in balans met een uitzonderlijk mooie structuur, verfrissende zuren en
een lange, aromatische afdronk.
Nico Lazaridi Cavafieri
€ 34,50
Een combinatie van de beroemde Sauvignon Blanc met de Ugni Blanc en de Griekse Assyrtiko,
die een uitstekende witte wijn creëert. Heldere kleur met complexe aroma’s van exotisch
fruit, citrusvruchten en perzik. Mooie, verfrissende en aromatische afdronk.

Rosé wijn
Makedonikos Tsantali
€ 21,00
Makkelijk drinkbare fruitige rosé in de karakteristieke bolle fles. Gemaakt van Xynomavro en
Moschomavro druiven uit Noord-Griekenland.
Nico Lazaridi
The black sheep Rosé. Syrah – Cabernet Sauvignon.

€ 29,50

Huiswijn
Glas rode wijn
Glas halfzoete rode wijn

~ Cabernet Sauvignon
~ Imiglikos rood

Glas witte wijn
Glas halfzoete witte wijn

~ Chardonnay / Sauvignon Blanc
~ Imiglikos wit

Glas rosé
Glas retsina

~ Makedonikos
~ Patraiki

Per glas
Per ½ liter
Per liter

€ 4,50
€ 13,50
€ 24,00

Rode dessertwijn
Witte dessertwijn

~ Mavrodaphne
~ Samos

Per glas
Per glas

€ 4,90
€ 4,90

