Wijnen
Per glas
Huiswijn rood (droog)
Huiswijn wit (droog)
Huiswijn Rosé
Retsina wit
Imiglykos rood (halfzoet)
Imiglykos wit (halfzoet)
Samos muskaat wijn

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
4,15

½ liter
10,55
10,55
10,55
10,55
10,55
10,55
13,70

Makedonikos Tsantali Wit

21,15

Makedonikos Tsantali Rood

21,15

Streek: Griekse Makedonia, Chalkidiki,
Druivensoort: Roditis, Zoumiatis
Inhoud: 0,75 cl
Makedonikos is de favoriete wijn van de heer G. Tsantalis. Het is een
half droge wijn die door bijna iedere wijndrinker wordt gewaardeerd.
Hij is niet te droog en niet te zoet. De wijn is zeer smaakvol en heeft
een lange afdronk, een mooie neus en een eigen karakter. De witte
Makedonikos haalt de zomer van Griekenland terug in uw herinnering.
De wijn past zeer goed bij aperitieven, vis, varkensvlees, gevogelte,
roodvlees, wild en verse kaas. Zoals u ziet een prachtig wijntje.

Streek: Griekse Makedonia, Chalkidiki
Druivensoort: Xynomavro, Moschomavro
Inhoud: 0,75 cl
Makedonikos is de favoriete wijn van de heer G. Tsantalis. Het is een
half droge wijn die door bijna iedere wijndrinker wordt gewaardeerd.
Hij is niet te droog en niet te zoet. De wijn is zeer smaakvol en heeft
een lange afdronk, een mooie neus en een eigen karakter. De rode
Makedonikos past goed bij niet te kruidige vleesgerechten, maar ook bij
visgerechten bijvoorbeeld garnalen.

1 liter
19,35
19,35
19,35
19,35
19,35
19,35

Rode wijn
Nemea V.Q.P.R.D. Appellation Controlee

22,20

Streek: Zuid-Griekenland, Peloponesos, Nemea
Druivensoort: Agiorjitikos
Inhoud: 0,75 cl
Deze bijzonder mooie donker rode tot paars gekleurde wijn, is volgens
traditionele manier bereid. Door de donkere kleur van de wijn, wordt
in Griekenland de wijn ook wel “het bloed van Hercules” genoemd. Past
goed bij vlees- en wildgerechten. Ook zeer goed geschikt om te drinken
tijdens het nuttigen van rijpe Griekse kazen.

Diamantopetra

Diamantakis

27,50

Streek: Kreta
Druivensoort: Syrag, Mandilari ( 70/30 )
Inhoud: 0,75 cl
De grootmeester zelf. Gemaakt van de Xynomavrodruif, en een flinke
houtrijping gehad, maakt deze wijn perfect in balans. Krachtig geurend
naar rijpe kersen, zachte tannines, en een fluweelzachte afdronk maken
deze wijn de ultieme wijn voor uw (stoof-)vleesgerechten.

Naoussa Reserve Tsantali

23,25

Streek: Makedonia naoussa
Druivensoort: Xinomavro
Inhoud: 0,75 cl
Deze prachtige wijn van 100% Xinomavro ('de zure zwarte') heeft maar
liefst zestien maanden in eiken vaten gerijpt.
De neus is heel fruitig met tonen van tabak en cacao. Lekker sappig in
de mond, met aroma's van zwart fruit, olijvenpasta en zoete rook.
Zachte tannines en een lange afdronk.

