
RODE WIJNEN PER FLES

NEMEA SPECIAL  €  21,50
Deze rode wijn is voor 100% bereid uit de Agiorgitiko druif en stamt uit 
de gebieden rond het klassieke Nemea, waar Herakles de leeuw versloeg.
Zij draagt een Áppellation d’Órigine de Qualite Superieure. Nemea is een 
volle, droge wijn met een robijnrode kleur en een robuuste smaak.
 Per glas €  3,90

CABERNET SAUVIGNON  €  23,00
Dieprode droge wijn met een karakteristiek aroma van hout en specerijen.
Deze wijn uit de Peloponnesos, gemaakt van de druivensoort Cabernet 
Sauvignon, heeft een volle smaak met een lange afdronk.
Combineert uitstekend met rode vleesgerechten en romige kazen.
 Per glas €  4,50

CODEX  €  23,00
Zacht en nobel maar tegelijkertijd sterk en vol. Een diep robijnen kleur 
met aroma’s van vanille, droge pruim, vijgen en noten.
Een rijke, volle wijn met fluweelzachte tanninen en een lange nasmaak.
 Per glas €  4,50

SYRAH  €  27,00
100% Gemaakt van de nobele druifsoort Syrah. Diepe paarse kleur, zachte 
licht kruidige wijn, rijke ´body’ met een goede structuur en fluweelzachte 
tannine. Heerlijk zacht en zwoel, lange afdronk. Combineert uitstekend 
met wild, rode vleesgerechten en pikante sauzen.
 Per glas  €  4,70

MERLOT  €  27,00
Een mooie rode wijn, 100% gemaakt uit de druivensoort Merlot. Deze 
wijn brengt aroma’s van wilde bessen, karamel en noten met een zachte 
afdronk. Past uitstekend bij alle gegrilde vleesgerechten.
 Per glas €  4,70



ORTHI PETRA  €  29,00
Deze ‘oude’ droge wijn is gebaseerd op een blend van de pikante Cretaanse druif  
Kotsifali en de strenge, krachtige Cabernet Sauvignon. Een intense rode kleur en aroma’s 
van rijpe vruchten en specerijen met op de achtergrond het vanille van de eiken vaten.
Zacht en boterig in de mond, met ronde tanninen en een rijke aromatische nasmaak.
 Per glas €  5,20

TECHNI ALIPIAS ROOD  €  34,00
Een uitgebalanceerde blend van 70% Cabernet Sauvignon en 30% Agiorgitiko. 
Volle body, kruidig maar tegelijkertijd zacht met een lange afdronk.
 Per glas €  5,50

ROSÉ WIJN PER FLES

BOUTARI ROSÉ DEMI SEC  €  22,00
Deze halfdroge rosé wijn is een goed alternatief voor diegenen die niet van droge wijn 
houden. Een heerlijke zachte smaak met een zeer fruitig karakter.
Past bij alle gerechten van de Griekse keuken.
 Per glas €  4,20



WITTE WIJNEN PER FLES

CHARDONNAY   €  22,00
Witte droge wijn uit de Peloponnesos, gemaakt 100% van de bekende druifsoort  
Chardonnay. Verfrissende volle smaak, met heerlijk geurende aroma’s van citrusvruch-
ten, honing en bloemen. Volle ‘body’ en een goede balans, combineert uitstekend met 
visgerechten en romige kazen.
 Per glas  €  4,50

CODEX   €  23,00
Een blend van de twee oudste druivensoorten ter wereld. Een schitterende geelgroene 
kleur met aroma’s van rijpe vruchten en een zeer complexe smaak. Volle ‘body’ met de 
juiste balans en een zeer lange aromatische nasmaak!
 Per glas €  4,50

ORTHI PETRA   €  28,00
De combinatie van de ‘explosief’ aromatische locale Cretaanse druif Vidiano in samen-
hang met het zoete, fruitige karakter van Sauvignon Blanc resulteert in een aromatisch 
spel van tropische vruchten. Een heldere kleur met complexe aroma’s waarin de noten 
van mango, ananas en grapefruit dominant zijn. Een volle, boterige smaak met een sterk 
aromatische afdronk.
 Per glas €  4,95

MALAMATINA RETSINA – fles 500 ml.  €  11,50
Retsina Malamatina is één begrip in Griekenland. Al decennia land wordt deze retsina 
gemaakt volgens het traditionele recept. Het resultaat is een heerlijke, gebalanceerde en 
droge retsina. De Malamatina wordt aangeboden in de originele Griekse halve liter fles.
Past uitstekend bij alle soorten vis en salades.
 Per glas €  3,90

TECHNI ALIPIAS WIT  €  32,00
Een geweldige blend van 80% Sauvignon Blanc en 20% Assyrtiko. 
Een volle witte wijn met een lange afdronk, boterig met aroma’s van tropische vruchten.
 Per glas €  5,50



KRASIA POTIRI – Wijnen per glas / karaf

 Per glas Per ½ liter Per liter

HUISWIJN  €  3,90 €  11,50 €  21,00
rood of wit

IMIGLIKOS  €  3,90 €  11,50 €  21,00
halfzoet rood of wit

RETSINA   €  3,90  (fles) €  11,50 –
witte harswijn

ROSÉ  €  3,90 €  11,50 €  21,00

Bij bestelling van een fles óf een hele liter wijn krijgt u er van ons een 
fles Grieks tafelwater bij.

DESSERT / APERITIEF WIJNEN

 Per glas Per ½ liter Per liter

MAVRODAPHNE   €  4,20 €  12,00 €  22,00
genre port

SAMOS  €  4,20 €  12,00 €  22,00
volzoete muscaatwijn


