
 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΚΡΑΣΙΑ TAKE AWAY -10% 

Λίστα Οίνων 

 
Οίνος Λαφαζάνη 

 Λευκός, Ροζέ, Ερυθρός ξηρός & Ερυθρός ημίγλυκος χύμα 
Ποτήρι ……... 

½ λίτρο ……... 

1 λίτρο ……... 

Λευκά 0,75lt 

Κτήμα 

«Βιβλία Χώρα» 
Ασύρτικο & 

Sauvignon Blanc 

Απαλό πρασινοκίτρινο χρώμα με προκλητική διαύγεια. 

Η γεύση του πλούσια, δροσιστική με εξαιρετική ισορροπία, 

ευχάριστη οξύτητα και μεγάλη αρωματική επίγευση. 
……... 

Κτήμα 

«Γεροβασιλείου» 

Πάντρεμα 

Ασσύρτικου και 

Μαλαγουζιάς 

Έχει λαμπερό αχνόξανθο χρώμα με πρασινωπές ανταύγειες. 

Η «μύτη» του είναι εκφραστική με εναλλασσόμενες εντυπώσεις, 

καθώς δίπλα στα εξωτικά φρούτα περνούν νότες πιπεριάς, 

γιασεμιού, πορτοκαλιού, πεπονιού, βοτάνων και λεμονιού. 

……... 

«Chateau» 

Νίκου Λαζαρίδη 

Sauvignon Blanc, 

Μοσχάτο 

Αλεξανδρείας & 

Ugni Blanc 

Λαμπερό χρώμα με έντονες πρασινοκίτρινες ανταύγειες. Λεπτά, 

έντονα αρώματα με φρουτώδη χαρακτήρα. Εντυπωσιακή εξέλιξη 

στο στόμα με διακριτική ευχάριστη οξύτητα και καθαρή φρουτώδη 

επίγευση. 

……... 

«Emphasis» 

Κτήματος Παυλίδη 

 

Chardonnay 

Χρυσοκίτρινο χρώμα κ πολυσύνθετο άρωμα τροπικών φρούτων 

(μάνγκο, ανανάς), μελιού και κηρού σε ένα διακριτικό φόντο 

ψημένου ψωμιού. Στο στόμα λιπαρό κ στρόγγυλο, με μία αίσθηση 

γλυκύτητας, και αφήνοντας μία χαρακτηριστική φρεσκάδα στην 

επίγευση. Συνοδεύει:ψάρια ψητά, όστρακα, μακαρονάδες και μια 

μεγάλη γκάμα λιπαρών τυριών. 

 

……... 

«Θέμα» 

Κτήματος Παυλίδη 
Sauvignon Blanc & 

Ασύρτικο 

Ένα όμορφο και έντονο λευκό κρασί που μπήκε στη λίστα των 

ελληνικών best-sellers με την αξία του. Δροσιστικό και ευχάριστο 

με πεντακάθαρα λεμονάτα αρώματα και όμορφη οξύτητα, το Λευκό 

Θέμα του κτήματος Παυλίδη αναδεικνύει τις γεύσεις του 

καλοκαιριού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

……... 

«Roussas WINE white»  

Κτήματος Ρούσσα 
Μαλαγουζιά & 

Chardonnay 

Η Μαλαγουζιά, μια ντόπια ελληνική ποικιλία που πρόσφατ γλύτωσε 

από εξαφάνιση και που φημίζεται για αρώματα φρούτων και έντονο 

πολύπλοκο ουρανίσκο, συνδυάζεται με Chardonnay του αμπελώνα 

Ρούσσα. Ο συνδυασμός δίνει ένα φίνο κρασί με γεμάτο σώμα, 

μέτρια οξύτητα και συναρπαστικά αρώματα με εκτεταμένη 

επίγευση από εξωτικά φρούτα 

……... 

«exis» 

Κτήμα Μανωλεσάκη 
Μαλαγουζιά 60%, 

Ασύρτικο 40% 

Χρώμα φωτεινό κιτρινοπράσινο, δυναμικός αρωματικός 

χαρακτήρας φρούτων με νότες ανθού πορτοκαλιάς. Κυριαρχούν 

αρώματα φρούτων όπως πεπόνι, ροδάκινο, πορτοκάλι, ανανάς και 

βερίκοκο. Στόμα με όγκο, λιπαρότητα και ικανοποιητική οξύτητα. 

Εξαιρετική ισορροπία στη γεύση με μεγάλης διάρκειας επίγευση. 

……... 

«9»  

Κτήμα μουσών 

Ασύρτικο, 

Trebbiano, 

Sauvignon 

Λαμπερό λεμονί χρώμα, σε ένα κρασί με φρέσκια και 

φρουτώδη μύτη, με νότες εσπεριδοειδών, πράσινου μήλου και 

βερίκοκου, νύξεις από τσάι και άνθη πορτοκαλιάς. Στόμα με 

δροσερή οξύτητα, με ισορροπία και φρούτο στην επίγευση. Θα το 

συνδυάσουμε με ψάρια και θαλασσινά, με πουλερικά 

……... 

«Μοσχοφίλερο»  

Μπουτάρη 
100% μοσχοφίλερο 

Λευκοκίτρινο με πρασινοκίτρινες ανταύγειες και έντονο ποικιλιακό 

άρωμα ανθέων και εσπεριδοειδών. Φρέσκο κρασί, γεμάτο και 

ισορροπημένο με επίγευση που διαρκεί. 
……... 

    

«SIGNORE GIUSEPPE» 

Prosecco  200 ml 
Glera 

Ένα νόστιμο εξαιρετικά ξηρό αφρώδες με αχυρώδεις και πράσινες 

νότες. Με λεπτή μύτη, εξαιρετικά ξηρή και φρουτώδης, μια νέα 

επίθεση, ευχάριστη και καλά δομημένη στον ουρανίσκο με επίμονο 

φρουτώδες φινίρισμα. 

……... 
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Ροζέ 0,75lt 

Κτήμα 

«Βιβλία Χώρα» 
Syrah 100% 

Ζωηρό και έντονο χρώμα ροδιού. Το πλούσιο άρωμα ώριμων 

κόκκινων φρούτων όπως το βύσσινο, το μύρτιλο και η φράουλα με 

κάποιες νότες πικάντικων μπαχαρικών είναι τα χαρακτηριστικά που 

έδωσε αυτή η μοναδική ποικιλία στις πλαγιές του Παγγαίου. 

……... 

«Ροζέ» 

Νίκου Λαζαρίδη 
Grenache Rouge 

Ένα ποιοτικό ροζέ κρασί με πολύ πιστό κοινό. Μας χαρίζει 

απλόχερα πικάντικα αρώματα φρούτων στη μύτη και μία 

απαράμιλλη δροσιστικότητα στο στόμα. 
……... 

«Σημείο Στίξης» 

Μπουτάρη 
Ημίξηρος Blend 

ποικιλιών 

Ένα ροζέ που χαρακτηρίζεται από υψηλή οξύτητα και γλυκό, 

φρουτώδες άρωμα. 

Συνδυάζεται ιδανικά με πιάτα ζυμαρικών με λευκή ή ροζέ σάλτσα, 

κοτόπουλο  & τόνο. Επίσης, συνοδεύει άριστα, φρούτα και 

επιδόρπια. 
 

……... 

«Αναστασία» 

Κτήμα Μανωλεσάκη 

Cabernet 

Sauvignon 80%, 

Μοσχόμαυρο 

20% 

Χρώμα ρουμπινί, πληθωρικά αρώματα κερασιού, φράουλας και  

τριαντάφυλλου, άγριων φρούτων του δάσους και  νότες 

λουλουδιών. Πλούσιο, φρέσκο και δροσερό στο στόμα με τραγανή 

οξύτητα και  έντονη επίγευση 

……... 

«Demi-Sec» 

Μπουτάρη 

Ξινόμαυρο, 

Syrah, Cabernet 

Sauvignon & 

Merlot. 

Έντονο λαμπερό ροζέ χρώμα. Διακρίνονται αρώματα φρούτων και 

λουλουδιών, όπου κυριαρχεί το τριαντάφυλλο και το κεράσι. 

Ισορροπημένο, ευχάριστο, πλούσιο αλλά και σύνθετο κρασί. 

Ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα και τη δροσιά που αφήνει στη γεύση. 

……... 

«Πρόρωγος» 

Κτήμα Λαφαζάνη 

Αγιωργίτικο, 

Ροδίτης, 

Μοσχάτο 

Απαλό ροζέ τριανταφυλλί χρώμα, αρώματα φρούτων και 

τριαντάφυλλου φρέσκο στο στόμα με δυνατό σώμα και επίγευση 
……... 

    

 

Ερυθρά 0,75lt 

Κτήμα 

«Βιβλία Χώρα» 

Cabernet 

Sauvignon, 

Merlot 

 

Σύνθετο και καθαρό άρωμα ώριμων κόκκινων φρούτων, καραμέλας, 

κέδρου, σοκολάτας με κάποιες νότες μπαχαρικών στο τελείωμα. 

Πληθωρική και έντονη γεύση με πλούσιο σώμα και καλή δομή. 
……... 

«Roussas WINE Red» 

Κτήματος Ρούσσα 

Cabernet 

Sauvignon & 

Syrah 

Το Roussas WINE Red 

οινοποιήθηκε από σταφύλια τα οποία συλλέχθηκαν στις αρχές 

Σεπτεμβρίου και ωρίμασε σε Ελληνικά δρύινα βαρέλια για 8 μήνες. Τα 

βαρέλια μας φτιάχνονται από τους βαρελοποιούς του Μετσόβου, από 

ξύλο δρυός, από την οροσειρά της Πίνδου. Οι βαρελοποιοί αυτοί 

επεξεργάζονται το ξύλο εδώ και αμέτρητες γενιές, κληροδοτώντας την 

τέχνη από πατέρα σε γιό. Μέχρι τις μέρες μας φτιάχνουν χειροποίητα 

δρύινα βαρέλια για κρασί.Η Ελληνική δρυς προσδίδει ήπιους 

γευστικούς τόνους στο κρασί, δημιουργώντας μια πιο λεπτή και 

πλούσια γεύση. 

……... 

«Chateau» 

Νίκου Λαζαρίδη 

Cabernet 

Sauvignon, 

merlot 

Χρώμα βαθυκόκκινο ρουμπινί. Με αρώματα φρούτων που αναδύουν 

ελαφρές φυτικές νότες και ευωδιές εξωτικών μπαχαρικών.  

Ταιριαστό γευστικά με κόκκινα κρέατα και σύνθετες σάλτσες. 
……... 

«Merlot» 

Νίκου Λαζαρίδη 
Μerlot 

Έντονο ρουμπινί χρώμα και μύτη που χαρακτηρίζεται από ώριμο 

αγριοκέρασο, άγρια μούρα και γλυκά μπαχαρικά. Συνοδεύει ευχάριστα 

το καθημερινό φαγητό, ψητά κρέατα και τυριά μέτριας έντασης. 
……... 

«exis» 

Κτήμα Μανωλεσάκη 

Μοσχόμαυρο 

60%, Λημνιό 

40% 

Χρώμα ρουμπινί μέτριας έντασης, με αρώματα φραγκοστάφυλου, 

κερασιού και δαμάσκηνου. Γεύση ευχάριστη, μαλακή και 

ισορροπημένη με έντονη την αίσθηση της φρεσκάδας, καλή οξύτητα, 

ήπιες ταννίνες και κομψή επίγευση. 

……... 

«Monograph»  

Κτήμα Γαία 

Αγιωργίτικο  

& 

Syrah 

 Έχει βαθύ κόκκινο προς ιώδες χρώμα και χαρακτηριστικά σύνθετη 

αρωματική φινέτσα που προέρχεται από το blend του Αγιωργίτικου με 

το Syrah.  Το Αγιωργίτικο δίνει τα φρουτώδη αρώματα που 

συνεχίζονται στο στόμα, ενώ το Syrah δίνει έναν πικάντικο χαρακτήρα 

και καλύτερο όγκο. Ως αποτέλεσμα το σώμα είναι βελούδινο, με 

απαλές τανίνες και καλή επίγευση.  

……... 

«Πρόρωγος» 

Κτήμα Λαφαζάνη 

Merlot 

& 

 Αγιωργίτικο 

Φωτεινό κόκκινο χρώμα φρέσκα αρώματα κόκκινων φρούτων, απαλό 

στο στόμα με ευχάριστες τανίνες 
……... 
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