Aφρώδη . Sparkling
Γκλίναβου, Ντεμπίνα ΠΟΠ Ζίτσα
Λευκό ημιαφρώδες από την γηγενή ηπειρώτικη ποικιλία Ντεμπίνα.
Αρώματα πράσινου μήλου με φρεσκάδα στο στόμα, που διαρκεί.

Glinavos, Debina PDO Zetsa
White semi-sparkling wine from the local variety of Epirus, Debina.
Aromas of fresh green fruits. Refreshing taste with rich foaming.

5,00€
22,00€

120ml

Καρανίκας, Brut Cuvée spécial
Αφρώδες Λευκό από βιολογικά Ξινόμαυρα σταφύλια του Αμυνταίου.
Παρασκευάζεται με την παραδοσιακή μέθοδο της Champagne.

Karanika, Brut Cuvée spécial
Sparkling White from organic Xinomavro grapes of the Amynteon
area. Made after the traditional method of Champagne.

38,00€

Καρανίκας, Brut Rose ΠΟΠ Αμύνταιο
Αφρώδες Ροζέ από βιολογικά Ξινόμαυρα σταφύλια του Αμυνταίου.
Παρασκευάζεται με την παραδοσιακή μέθοδο της Champagne.

Karanika, Brut Rose PDO Amindeon
Sparkling Rose from organic Xinomavro grapes of the Amynteon
area. Made after the traditional method of Champagne.

38,00€

Χατζηγεωργίου, Moscato d’Ifestia
Λευκό ημίγλυκο κι ημιαφρώδες από Μοσχάτο Αλεξάνδρειας. Έντονα
ανθική μύτη και γλυκιά αλλά δροσιστική γεύση, από τη Λήμνο.

Chatzegeorgiou, Moscato d’Ifestia
White demi-sec semi-sparkling Muscat of Alexandria from the island
of Limnos. Bright yellow color and sweet flavor, yet refreshing taste.

5,00€
24,00€

120ml

Λυραράκης, Zazazu
Ελαφρύ κρασί με αρώματα βερίκοκου, ροδάκινου και λεμονιού και νότες
λουλουδιών. Δροσερή οξύτητα και αισθητή γλυκύτητα.

Lyrarakis, Zazazu
Light with apricot, peach and lemon aromas and floral notes.
Refreshing acidity and notable sweetness.

ΠΟΠ: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
PDO: Protected Destination of Origin
ΠΓΕ: Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
: Βιολογικό
: Organic
150ml
750ml
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει
εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη - Τιμολόγιο).
Consumer is νοτ obliged to pay if the notice of payment
has nοt been received (Receipt - Invoice).
Αγορανομικός υπεύθυνος: Μιχάλης Μποτωνάκης / Manager: Michalis Botonakis

4,50€
20,00€

120ml

Λευκά ξηρά . White dry

Δασκαλάκης, Silva Emphasis

Πολύ δροσιστικό με πλούσια γεύση τροπικών φρούτων και επίγευση
που διαρκεί από κρητικό Πλυτό και Sauvignon Blanc.

Λυραράκης, Legacy, ΠΓΕ Κρήτη

Daskalakis, Silva Emphasis

Έντονο αρωματικό προφίλ, δροσερή φρουτώδης επίγευση, από τις
ποικιλίες Μοσχάτο Σπίνας, Βηλάνα, Βιδιανό και Sauvignon Blanc.

Lyrarakis, Legacy

Intense aromatic character and refreshing fruity finish, from the
varieties Spinas Muscat , Vilana, Vidiano and Sauvignon Blanc.

Very refreshing, with rich flavor of tropical fruits and long aftertaste
from the Cretan Plyto and Sauvignon Blanc varieties.

4,50€
20,00€

Ντουράκη, Λύχνος, ΠΓΕ Χανιά

Dourakis, Lihnos

Biologically cultivated Vidiano, the most tasteful Cretan grape variety.

4,50€
20,00€

Έντονα ανθικά αρώματα με κυρίαρχο το γιασεμί και τον λεμονανθό.
Δροσιστική επίγευση και ευχάριστη οξύτητα από Μαλβαζία και Μοσχάτο
Σπίνας.

5,00€
22,00€

Intense acidity, rich mouth with notes of oak, from the cretan varieties
Thrapsathiri and Vilana, which has been cultivated in century old soils.

5,00€
22,00€

Έντονα βοτανικά αρώματα, στρογγυλό στο στόμα με επίγευση
εσπεριδοειδών από την κρητική ποικιλία Μελισσάκι.

6,00€
28,00€

Rose color with fresh red fruits aromas from the Cretan Kotsifali
with Cabernet Sauvignon

5,50€
20,00€

Δροσιστικό Κοτσιφάλι-Syrah με αρώματα και γεύσεις βατόμουρων
και φράουλας.

6,00€
28,00€

Lyrarakis, Legacy

Refreshing blend of Kotsifali and Syrah with aromas
and taste of berries and strawberry.

5,50€
20,00€

Μανουσάκης/Λυραράκης, 2 Μαζί

Φυτικά και λουλουδάτα αρώματα. Πλούσιος όγκος στο στόμα με γεμάτη
γεύση και επίγευση που ξεδιπλώνεται για μεγάλο διάστημα
από Roussanne και Sauvignon Blanc.
Aromas of botans and flowers. Full bodied with rich flavor and long
aftertaste from Roussanne and Sauvignon Blanc.

Gavalas, An

Λυραράκης, Legacy, ΠΓΕ Κρήτη

Μηλιαράκης, Χελώνα

Miliarakis, Chelona

Ροζέ ξηρά . Rosé dry
Γαβαλάς, Αν, ΠΓΕ Κρήτη

Από βιολογικής καλλιέργειας Θραψαθήρι και Sauvignon Blanc. Έντονα
αρώματα εσπεριδοειδών, υψηλή οξύτητα και πλούσιο στόμα.
Thrapsathiri and Sauvignon Blanc organically cultivated. Pronounced
citrus fruits aromas, high acidity and rich mouth

42,00€

Τριανταφυλλί χρώμα με αρώματα φρέσκων κόκκινων φρούτων
από το κρητικό Κοτσιφάλι και το Cabernet Sauvignon.

Πατεριανάκης, Μελισσινός, ΠΓΕ Κρήτη

Peterianakis, Melissianos

Οικονόμου, Σητεία 2012, ΠΟΠ Σητεία

Oikonomou, Sitia 2012, PDO Sitia

Λυραράκης, Μελισσάκι, ΠΓΕ Κρήτη

Intense botanic aromas. Rounded in the mouth with aftertaste
of citrus, from the cretan variety, Melissaki.

6,50€
30,00€

Έντονη οξύτητα, πλούσιο στόμα από τις κρητικές ποικιλίες Βηλάνα
και Θραψαθήρι από προφυλοξηρικά αμπέλια.

Πλούσιο μοσχάτο άρωμα, ισσοροπία στο στόμα με μακρά επίγευση,
από την κρητική ποικιλία Μοσχάτο Σπίνας.

Lyrarakis, Melissaki

5,00€
22,00€

Δουλουφάκης, Άσπρος Λαγός, ΠΓΕ Κρήτη

High acidity, complex aromas and long aftertaste from, barrel
fermented and maturated, vidiano variety.

Καραβιτάκης, Μοσχάτο Σπίνας

Rich aromas of Muscat, balanced in the mouth with long aftertaste
from the Cretan variety Spinas Muscat.

Intense botanic aromas which reminds daphne.
Rich flavor with long aftertaste.

Doulafakis, Aspros Lagos

Gavalas, Fragospito

Karavitakis, Mochato Spinas

Έντονα αρώματα βοτάνων με αυτό της δάφνης να κυριαρχεί.
Πλούσιο στόμα με μακρά επίγευση.

Υψηλή οξύτητα, πολύπλοκα αρώματα και μακρά επίγευση
από την κρητική ποικιλία Βιδιανό, της οποίας το γλεύκος ζυμώθηκε
σε ξύλινα βαρέλια.

Γαβαλάς, Φραγκόσπιτο, ΠΓΕ Κρήτη

Intense floral aromas where jasmin and lemon blossom dominate.
Refreshing aftertaste and pleasant acidity from Malvasia and Spinas
Muscat.

Λυραράκης, Δαφνί, ΠΓΕ Κρήτη

Lyrarakis, Dafni

Βιολογικής καλλιέργειας Βιδιανό, το πιο νόστιμο κρητικό σταφύλι.
Έντονα αρώματα, γεμάτη γεύση και μακρά επίγευση.

5,50€
25,00€

Πλούσια γεύση, υψηλό αλκοόλ και καλή οξύτητα από τις κρητικές
ποικιλίες Μαντηλάρι και Ρωμέικο.

6,50€
30,00€

Manoussakis/Lyrarakis, 2 Mazi

Rich mouth, high alcohol and good accidity from the Cretan varieties
Mantilari and Romeiko.

5,50€
20,00€

Ερυθρά ξηρά . Red dry

Γαβαλάς, Syrah, ΠΓΕ Κρήτη

Αρώματα βανίλιας, σύκου και πιπεράτων μπαχαρικών. Γεμάτο στόμα, ευχάριστες
ταννίνες και μακρά επίγευση από ένα κρητικό Syrah.

Δουλουφάκης, Δάφνιος ΠΟΠ Δαφνές

Gavalas, Syrah

Έντονα φρουτώδης μύτη, μαλακό στο στόμα με πολύ απαλές τανίνες
από σταφύλια της ποικιλίας Λιάτικο.

Douloufakis, Dafnios, PDO Dafnes

Intense fruity nose, rounded in the mouth with very soft tannins
from grapes of the Cretan variety Liatiko.

Vanilla, fig and peppery spices’ aromas. Full body, pleasant tannins
and long aftertaste from a Cretan Syrah

5,50€
20,00€

Μηλιαράκης, Κτήμα, ΠΟΠ Πεζά

Complex aromas of red fruits and new oak barrel. Velvety body rich in
tannins and extraordinary aftertaste from Kotsifali and Mantilari.

6,00€
28,00€

5,50€
25,00€

5,50€
25,00€

6,00€
28,00€

5,50€
25,00€

Mavres, Echnelates, Semi-Sweet

The high sugars of Romeiko are the ideal base for a semi-sweet wine
with complex character in the mouth. Very long aftertaste.

4,50€
20,00€

Mavres, Dolce Vino

Aromas of roses and fruity taste, balanced, with pleasant accidity
from grapes of Muscat.

3,50€

60ml

Ευφροσύνη, Aureo ΠΟΠ Δαφνές

Γεύση δαμάσκηνου και βανίλιας, πλούσιο σώμα, μαλακές τανίνες και επίμονη
επίγευση από το συνδυασμό του Cabernet Sauvignon με το Merlot.

Plum and vanilla in the mouth, full body, soft tannins and long
aftertaste from the blend of Cabernet Sauvignon and Merlot

4,00€
17,00€

Τριανταφυλλένια αρώματα και φρουτώδεις γεύσεις, ισορροπημένες, με
ευχάριστη οξύτητα, από Μοσχάτα σταφύλια.

Διγενάκης, Νυμφαίος, ΠΓΕ Κρήτη

Digenakis, Nymphaios

Aromas of spring flowers, full body and balanced finish from the
cretan Vilana variety in semi-sweet version.

Μαυρές, Dolce Vino

Βιολογικής καλλιέργειας Βιδιανό, το πιο νόστιμο κρητικό σταφύλι
Έντονα αρώματα, γεμάτη γεύση και μακρά επίγευση.

Biologically cultivated Vidiano, the most tasteful Cretan grape variety.

Dourakis, Semi-Sweet

Η υψηλή περιεκτικότητα σακχάρων του Ρωμέικου αποτελούν την ιδανική
βάση για ένα ημίγλυκο κρασί με πλούσια γεύση και γλυκιά επίγευση με
μεγάλη διάρκεια.

Ντουράκης, Λύχνος, ΠΓΕ Κρήτη

Dourakis, Lihnos

Ημίγλυκα & Γλυκά . Semi-sweet & Sweet

Μαυρές, Ιχνηλάτης Ημίγλυκος

Ξεχωριστός συνδυασμός Cabernet Sauvignon με Μαντηλάρι, όπου αναδεικνύονται
αρώματα μαύρων φρούτων. Στρογγυλές ταννίνες και ευχάριστη επίγευση.

A special blend of Cabernet Sauvignon and Mantilari where aromas of
black fruits are highlighted. Round tannins and pleasant aftertaste.

40,00€

Αρώματα λουλουδιών, γεμάτη γεύση κι ισορροπημένο γλυκό τελείωμα
από την κρητική Βηλάνα.

Δασκαλάκης, Silva Emphasis

Daskalakis, Silva Emphasis

Οι “μεγάλες κυρίες” του παγκόσμιου αμπελώνα καλλιεργημένες στο ιδανικό
μικροκλίμα του κτήματος στο Αλάγνι. Εντυπωσιακό μπουκέτο αρωμάτων και
γεύσεων, με βελούδινο στόμα.

Ντουράκης, Ημίγλυκος

Πλούσιο με καλή ισορροπία, από τα πιο εντυπωσιακά ταιριάσματα του
κρητικού Μαντιλάρι με το γαλλικό Syrah.
Rich in the mouth, balanced, one of the best blends of the Cretan
Mantilari and the French Syrah.

Λυραράκης, Cabernet-Merlot, ΠΓΕ Κρήτη

The two major varieties of the international vineyard cultivated in the
ideal microclima of the estate in Alagni. Impressive bouquet of aromas
and flavors, with velvety mouth.

Διαμαντάκης, Διαμαντόπετρα, ΠΓΕ Κρήτη

Diamantakis, Diamantopetra

36,00€

Lyrarakis, Cabernet-Merlot

Σύνθετα αρώματα κόκκινων βατόμουρων και βανίλιας, με πληθωρικό
στόμα από το πάντρεμα του κρητικού Κοτσιφαλιού με το διεθνές Syrah.
Complex aromas of red berries and vanilla. Rich flavor
from the Cretan Kotsifali and the International Syrah.

Ρουμπινί χρώμα, με αρώματα και γεύσεις από μούρα, δαμάσκηνα, καπνό, βανίλια
και βοτάνα. Γεμάτο στόμα με ευχάριστες τανίνες.

Ruby color, aromas and flavors of berries, plum, tobacco, vanilla and
herbs. Full mouth with pleasant tannins.

Ντουράκης, Κύδος

Dourakis, Kudos

Καραβιτάκης, Tempranillo Bold

Karavitakis, Tempranillo Bold

Σύνθετα αρώματα κόκκινων φρούτων και νέου δρύινου βαρελιού.
Βελούδινο σώμα με πλούσιες τανίνες και εκπληκτική επίγευση από
Κοτσιφάλι και Μαντηλάρι.

Miliarakis, Ktima, PDO Peza

5,50€
25,00€

Λιαστά Λιάτικα σταφύλια δίνουν φυσικώς γλυκό οίνο που παλαιώνει σε
βαρέλια, όπως παραδοσιακά φτιάχνεται εδώ και γενεές στις Δαφνές.

6,50€
30,00€

Efronsini, Aureo PDO Dafnes

Naturally sweet from sun-dried ‘Liatiko’ grapes,
which has been aged in oak barrels. PDO Dafnes

4,00€

60ml

