
Rode wijn 

Lello                    € 23,00   
uit de Douro streek van Portugal. Eikenhout gelegen met een lekker vleugje vanille. Geurt 

naar fruit, chocola en kersen. De smaak heeft een aangename kruidigheid en lekkere 

stevigheid. 

 

Naoussa Tsantali                                                                                                             € 26,00   
uit het noordelijke plaatsje Naoussa. Volle rode wijn met geurige aroma en een zachte 

afdronk. 

 

Paranga                    € 28,50   

afkomstig uit onze eigen stad Thessaloniki. Karakter van rood fruit en kruidig. Rijke en 

verfrissende wijn. 

 

Insolito                    € 29,50   
Mooie krachtige wijn uit de Portugese wijnstreek Alentejano, met veel donker fruit en een 

zachte afdronk.  

 

Kanenas                    € 32,00   
droge wijn met Syrah en Mavroudi druiven. Wat de wijn bijzonder maakt is de naam wat 

gekoppeld is aan de Griekse mythologie.   

 

Amethystos                    € 36,00   

aroma’s van rood fruit, kersenjam specerijen en eiken. Volle droge wijn, mooie structuur en 

fijne tannines. 

 

Rapsani                    € 35,50   
een krachtige Xinomavro, krasato en stavroto. Deze Griekse druiven zorgen voor een intense 

aroma van zwarte bessen, hints van ceder en tabak en kersen.  Mooie lange afdronk. 

 

Ktima Biblia Chora                   € 43,00   
een lekkere, mooi afgewerkte wijn van het bekende wijnhuis Biblia Chora. De wijnen van dit 

landgoed worden bejubeld en bekroond. Ook deze Cabernet Sauvignon – Merlot maakt bij 

het inschenken direct nieuwsgierig. Rood fruit, karamel, ceder en tonen van chocolade. 

 

Alpha Estate Utopia                  € 43,00   
afkomstig uit het noordwestelijke deel van Griekenland, Florina op een hoogte van 700 

meter. Een heerlijke kwaliteitswijn van 100% Tannat. Volle en intense wijn met smakelijke 

tannines. De wijn heeft een diep robijnrode kleur met paarse tinten. 

 

Costa Lazaridi Oenotria Land                 € 45,00   
Cabernet Sauvignon en Assyrtiko maken deze volle droge wijn. Dieprode kleur. Zwart fruit, 

vanille, chocolade en specerijen. Vol in de mond, elegante tannines, lange pittige afdronk.  



Witte wijn 

 

Robola                    € 27,00   

is een prachtige wit druivensoort van het eiland Kefalonia. Deze wijn heeft een fijn bouquet 

met aroma’s van bloemen, citrusfruit, noten en een lange frisse afdronk. 

 

Alpha Estate Malagouzia                  € 29,50   
afkomstig uit het noordwestelijke deel van Griekenland, Florina op een hoogte van 700 

meter. Lichtgele kleur met groenachtige tinten. Typische Malagouzia, een Griekse 

druivensoort met een heerlijke zachte smaak. Lange afdronk met aanhoudende aroma’s. 

 

Amethystos                               € 33,00   

droge witte wijn met aroma’s van perzik, mango, ananas en citrus. Deze Sauvignon Blanc en 

Griekse Assyrtiko maken een frisse volle wijn met een fruitige afdronk. 

 

Ktima Biblia Chora                   € 34,00   

droge witte wijn met intense aroma’s van tropisch fruit, grapefruit en citrus. Rijk, vol en een 

lange, aromatische afdronk. 

 

 

 

 

 

Rosé wijn 

 

Kanenas                              € 29,00   

levendige roze kleur met rijke aroma’s van rood fruit.  

Syrah – Mavroudi. 

 

Mega Spileo                   € 29,00   

de wijngaarden van het Mega Spileo (grote grot) liggen boven de Vouraikos kloof, op 800 

meter hoogte. Rode fruit aroma’s zoals aardbei en kersen.  

Malagousia – Cabernet Franc. 

 
 

 

 

 

 



Huiswijn 

 

Glas rode wijn    ~ Cabernet Sauvignon / Merlot 

Glas halfzoete rode wijn   ~ Imiglikos rood 

 

Glas witte wijn   ~ Sauvignon Blanc / Chardonnay 

Glas halfzoete witte wijn  ~ Imiglikos wit 

Glas rosé    ~ Makedonikos 

Glas retsina    ~ Patraiki 

 

Per glas    € 4,80 

Per halve liter    € 14,50 

Per liter     € 25,00 

 

 

Dessertwijn 

 

Rode dessertwijn   ~ Mavrodaphne   per glas € 5,50 

Witte dessertwijn   ~ Samos    per glas € 5,50 


