ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
“ΑΣΥΡΤΙΚΟ”
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ
ΓΑΙΑ
“ΝΥΧΤΕΡΙ”
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

“KATΣANO”
GAVALAS

Στη μύτη συναντάμε το χαρακτηριστικό φρουτώδη χαρακτήρα του
Ασύρτικου, με γεμάτη, έντονη γεύση και μεγάλη επίγευση στο τέλος.
Συνοδεύει: θαλασσινά ,ζυμαρικά και λευκά τυριά
Έχει λαμπερό κίτρινο χρώμα και διακριτικά αρωματα με νότες
εσπεριδοειδών. Η σχετικά υψηλή οξύτητα του Ασύρτικου του χαρίζει
φρεσκάδα. Συνοδεύει: Θαλασσινά και ψάρια μαγειρεμένα απλά.

24,50€

Το Νυχτέρι είναι ένα λευκό κρασί που παράγεται από την ποικιλία
Ασύρτικο. Μετά την οινοποίησή του, παραμένει για έξι μήνες σε βαρέλι
πριν εμφιαλωθεί. Συνοδεύει: Θαλασσινά, ψάρια, λευκά κρέατα και
λευκά τυριά

22,50€

Οίνος Λευκός ξηρός, από σταφύλια: 85% Κατσανό & 15% Γαϊδουριά.
Γευσιγνωσία: Κίτρινο‐άχυρο χρώμα με πράσινες ανταύγειες. Γλυκά
αρώματα λουλουδιών, μελιού και λεμονιού. Αναπτύσσει πλούσια γεύση
στο στόμα με εξαιρετική ισορροπία, ευχάριστη οξύτητα . Συνοδεύει:

23,00€

26,00€

τέλεια τους τοπικούς μεζέδες και ψαρια.

“ΑΣΥΡΤΙΚΟ”
ΣΙΓΑΛΑΣ

Χρώμα αχυρόξανθο, λαμπερό, με αρώματα ώριμων εσπεριδοειδών. Με
δροσερή οξύτητα και ευχάριστη επίγευση. Συνοδεύει: Πιάτα της
παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας

25,50€

“ΝΥΧΤΕΡΙ”
ΓΑΒΑΛΑΣ

Το Νυχτέρι είναι ένα λευκό κρασί που παράγεται από την ποικιλία
Ασύρτικο. Μετά την οινοποίησή του, παραμένει για έξι μήνες σε βαρέλι
πριν εμφιαλωθεί. Συνοδεύει: Θαλασσινά, ψάρια, λευκά κρέατα και
λευκά τυριά
Λευκός ξηρός οίνος λευκοκίτρινου χρώματος με πράσινες ανταύγειες
και πολύπλοκα αρώματα κίτρου, λεμονιού και εξωτικών φρούτων.
Συνοδεύει: οστρακοειδή και θαλασσινά, πράσινες σαλάτες και
μεσογειακούς μεζέδες.

22,50€

Λαμπερό κίτρινο χρώμα και έντονα φρουτώδης χαρακτήρας, , που
προδίδει την ποικιλία από την οποία προέρχεται. Συνοδεύει:
θαλασσινά, λευκά κρέατα και σάλτσες.
Λευκός ξηρός οίνος λευκοκίτρινου χρώματος με πράσινες ανταύγειες
και πολύπλοκα αρώματα κίτρου, λεμονιού και εξωτικών φρούτων.
Συνοδεύει: οστρακοειδή και θαλασσινά, πράσινες σαλάτες και
μεσογειακούς μεζέδες.

22,50€

“ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ”
ΓΑΒΑΛΑΣ
ΑΣΥΡΤΙΚΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

“ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ”
ΣΙΓΑΛΑΣ

21,00€

23,00€

ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
“ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΙΞΗΣ”
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Ένα ροζέ που χαρακτηρίζεται από υψηλή οξύτητα και γλυκό,
φρουτώδες άρωμα. Συνοδεύει: πιάτα ζυμαρικών με λευκή ή ροζέ
σάλτσα, κοτόπουλο, γαλοπούλα, ξιφία, τόνο και άλλα ψάρια

23,00€

“ΦΥΣΑΛIΣ”

Επιτραπέζιο κρασί αρίστης ποιότητας με συνοινοποίηση των
ποικιλιών «Ασύρτικο» και «Μαντηλαριά». Συνοδεύει: πουλερικά
άσπρες σάλτσες, θαλασσινά και φρούτα.

23,50€

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝNΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
“ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ”
ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

Έντονο κόκκινο χρώμα. Αρώματα φραγκοστάφυλου, βύσσινου και
κερασιού. Είναι μαλακό στο στόμα με στρογγυλές ταννίνες.
Συνοδεύει: Κυνήγι, κόκκινα κρέατα, φαγητά με κόκκινες σάλτσες

35,50€

ΜΠΥΡΕΣ
ΑΜΣΤΕΛ 500ml

Η μπύρα “Amstel” παράγεται από το 1862.

3,50€

ΜΥΘΟΣ 500ml

Η μπύρα “Μύθος” παράγεται από το 1997.

3,50€

ΧΑΙΝΕΚΕΝ 500ml

Η ολλανδική “Heineken” Παράγεται από το 1862.

3,50€

ΑΛΦΑ 500ml

Η μπύρα “Alfa” Παράγεται και εμφιαλώνεται στην
Ελλάδα.
Η μπύρα “ΦΙΞ” είναι Ελληνικής παραγωγής. Στην
Ελλάδα ξεκίνησε το 1864 και συνεχίζει μέχρι
σήμερα.
ΟΥΖΑ

3,50€

ΦΙΞ 500ml

3,50€

ΚΑΝΑΒΑ

38,5%vol. ‐Ε.Λυγνός ‐Σαντορίνη

7,50€

ΜΕΛΤΕΜΙ

40%vol. ‐Αθανάσιος Γάτσιος ‐ Νεοχώρι Άρτας

7,50€

ΠΛΩΜΑΡΙ

40%vol. – Ισίδωρος Αρβανίτης – Μυτιλήνη

7,50€

ΧΥΜΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙ 500ml

Λευκό με πλούσιο άρωμα και γοητευτική γεύση

4,00€

ΡΟΖΕ 500ml
ΚΟΚΚΙΝΟ 500ml

Κρασί με απαλό ρόζε χρώμα και απαλή γεύση
Κρασί με έντονη γεύση και όμορφο χρώμα

4,00€
4,50€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Coca cola
Coca cola zero/light
Έψα Πορτοκαλάδα
Έψα Λεμονάδα
Έψα Γκαζόζα
Βυσσινάδα
Παγωμένο Τσάι
Σόδα

ΚΑΦΕΔΕΣ

2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€

Ελληνικός
Φραπέ
Νες
Γαλλικός
Εσπρέσσο
Καπουτσίνο
Φρέντο
Σοκολάτα

2,00€
2,50€
2,50€
2,50€
3,00€
3,00€
3,00€
2,50€

Ανθρακούχο Νερό 1L
Ανθρακούχο Νερό 0,33ml

4,00€
1,00€

ΝΕΡΑ
Ρούβας 1l
Βίκος 1l

1,00€
1,00€

