Rode wijn
Makedonikos Tsantali
									€ 19,90
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.			
Per glas € 6,00
Naoussa Tsantali 											
€ 26,00
Afkomstig uit het noordelijke plaatsje Naoussa. Volle rode landwijn met geurige aroma en een zachte
afdronk. 										
Per glas € 6,00
Chatzimichalis 											€ 29,90
Cabernet sauvignon, donkere robijnrode wijn. Met expressieve aroma’s van zwart rijp fruit en een hint
van tabak. Een goed gestructureerde wijn met mond-vulling van tannine en een 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.

Witte wijn
Makedonikos Tsantali 										€ 19,90
Makkelijk drinkbare wijn in de karakteristieke bolle fles. Gemaakt van Roditis en Zoumiatico druiven uit
Noord-Griekenland. Lichtvoetig en fris.
Panselinos 												€ 24,50
De Griekse Assyrtiko met de Franse Sauvignon leveren dit verassend resultaat. Een kristal heldere
aromatische en ronde droge witte wijn met een fijne afdronk.
Chatzimichalis 											€ 29,50
Een vruchten-gedreven Chardonnay met subtiele tinten van eiken. Deze biedt een aangename mix van
citrusvruchten, witte perzik, tropische fruit samen met de subtiele geur van honing en vanille. De smaak
heeft een zijdeachtige textuur en een plezierige, verfrissende lange afdronk.
Robola 												€ 24,90
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.

Rosé
Makedonikos Tsantali 										€ 19,90
Makkelijk drinkbare fruitige rosé in de karakteristieke bolle fles. Gemaakt van Xynomavro en
Moschomavro druiven uit Noord-Griekenland.
Mattheus 												€ 19,90
Een medium zoet mousserende rosé wijn afkomstig uit Portugal.
Amethystos 												€ 29,50
In de Amethystos-lijn ook een volle krachtige rosé, vol met fruit van de Cabernet Sauvignon, Syrah en
Merlot druiven.

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 		

€ 4,30
€ 13,00
€ 23,00

Rode dessertwijn
Witte dessertwijn

~ Mavrodaphne
~ Samos 		

Per glas
Per glas

€ 4,70
€ 4,70

