CORALLO NERO

PASTA · TAGLIATA · PIZZA
WINE LIST

Λευκά Κρασιά
White wines
Κτήμα Βιβλία Χώρα.............................................................................. 24.00�
Κτήμα Βιβλία Χώρα ποτήρι/per glass..................................................... 7.00�
(Ασύρτικο- Sauvignon blanc)

Κρασί ιδανικό για δροσερές σαλάτες, μαλακά και λιπαρά τυριά, διάφορα
ορεκτικά (όπως ένα ελαφρύ σάντουιτς ή ακόμα και ένα burger κοτόπουλο)
καθώς και ψάρια. Έντονη γεύση εσπεριδοειδών όπως το κίτρο,
το γκρέιπφρουτ, λευκά μούρα αλλά έχει χώρο στο μπουκέτο του και
για πράσινη πιπεριά. Η φρεσκάδα του δίνει την αίσθηση πως μόλις έχει
εκραγεί στο στόμα μια ρώγα ζουμερό σταφύλι.

Ktima Vivlia Chora

(Asyrtiko – Sauvignon blanc)
Fresh salads, soft and fatty cheese, several hors d’oeuvres (such as a light
sandwich or perhaps even a chicken burger) as well as fish, are the most
perfect accompaniments to this wine. It owns an intense flavor of citrus,
grapefruit, white berries and yet it finds room in its bouquet for mild green
pepper. Its freshness gives the feeling that a juicy grape has exploded
in one’s mouth.

Santo Wines Ασύρτικο........................................................................ 23.00�
Κρασί ιδιάζουσας αυστηρότητας, κατάλληλο για ζυμαρικά με λευκές σάλτσες,
σαλάτες, όστρακα και θαλασσινά, καθώς και κάθε τύπου ψάρι, είτε πρόκειται
για ένα ελαφρύ σεβίτσε από λαβράκι, είτε για σαρδέλες στη σχάρα. Κρασί με
έντονη οξύτητα, μακρά επίγευση που ξεκινά από φρούτα λευκόσαρκα,
γλυκολέμονα και κίτρα για να καταλήξει σε μια ιδιαίτερη μεταλλικότητα.

Santo Wines Asyrtiko

A wine of particular austerity, excellent companion to white sauce pasta,
salads, shellfish and seafood, all sorts of fish whether it be a light sea bass
ceviche or some grilled sardines. It is predominantly acidic with a prolonged
aftertaste beginning with white fleshed fruit, lime and citrus and ending in an
exceptional mineral note.

Πόρτο Καρράς Μαλαγουζιά.............................................................. 22.00�
Η Μαλαγουζιά είναι ένα ιδιαίτερο σταφύλι που ακροβατεί ανάμεσα στα
λαχανικά και στα άνθη. Η γεύση της δίνει άμεσα την αμβλεία επιθετικότητα
της πράσινης πιπεριάς, εξελίσσεται σε ώριμα μπαχάρια για να καταλήξει
με μια επίγευση τριαντάφυλλου. Κρασί μέσης παλαίωσης που δίνει το
απόλυτο γευστικό του απόγειο περίπου στην πενταετία. Συνοδεύει εξαιρετικά,
φαγητά με λευκές σάλτσες είτε είναι ζυμαρικά είτε κρέας, οστρακόδερμα,
θαλασσινά και φυσικά πίτσα!

Porto Carras Malagouzia
Malagouzia is a unique grape variety that walks the line between vegetable
flavors and flower aroma. Its taste stems from the blunt force of green pepper,
evolves into matured spices and flies away in a perfume of roses. A wine
suitable for midterm ageing that offers its absolute flavor zenith about five years
into its ageing. It goes along perfectly with dishes containing white sauces
whether it be pasta or meat, shellfish, seafood, and of course pizza!

Κτήμα Λαντίδη Ergo........................................................................... 25.00�
(Sauvignon Blanc)
Ένα κρασί που περιέχει το καλοκαίρι στα φόρτε του. Οι χροιές από
λευκόσαρκο ροδάκινο και πεπόνι συνδυάζονται οσφρητικά με αρώματα
λευκών λουλουδιών και δηλώνουν παρούσες καθ’όλη τη διάρκεια της
μακράς επίγευσης του. Στέκεται στιβαρά δίπλα σε έντονα ή και καπνιστά
ακόμη αλλαντικά, λιπαρά ψάρια και θαλασσινά, λευκά κρέατα, ενώ στηρίζει
ιδανικά τις όποιες χορτοφαγικές επιλογές σας καθώς και δροσερά φρούτα.

Ktima Lantidis Ergo
(Sauvignon Blanc)
This wine could well be a vessel to carry summer at its peak. The hues of
white peach and melon are combined with scents of white flowers and
incessantly make their presence felt throughout its very long aftertaste.
It stands poignantly along intense or even smoked cold cuts, fatty fish,
seafood, and white meat, while it will ideally support any vegetarian options
as well as fresh fruit.

Κτήμα Φουντή........................................................................................ 26.00�
Ξινόμαυρο
Ίσως ο προσδιορισμός της αντίθεσης. Οίνος λευκός από ποικιλία
εντόνως Μαύρη! Φωτεινό χρυσαφένιο χρώμα που λάμπει πάνω σε
«σκούρες» γεύσεις από σοκολάτα, καπνό, μέλι, καθώς και μια μακρινή
ανάμνηση λευκών ανθών. Η επίγευση του είναι μεγάλης διάρκειας,
ανάλογη του στιβαρού του σώματος που αναζητά συνοδεία από
κρεατικά με λευκές σάλτσες, ψάρια στο φούρνο και κόκκινα κρέατα
ή κυνήγι. Είναι από τα λίγα λευκά κρασιά που επιδέχονται παλαίωσης.

Ktima Fountis
Xinomavro
This is perhaps the definition of contrast. A white wine derived from a
grape that is particularly Black! Its bright golden color shines over darker
notes of chocolate, tobacco, honey and a reminiscence of white flowers.
The aftertaste is long in duration, in proportion to its robust body which
calls for an accompaniment of meat in white sauces, baked fish,
red meats or game. It is one of the few white wine vinifications that
can age for quite a long time.

Κτήμα Γεροβασιλείου.......................................................................... 30.00�
Viognier
Μια γαλλική και ιδιάζουσα ποικιλία αποφάσισαν οι οινοποιοί του κτήματος
να δαμάσουν. Μας προσφέρουν ως αποτέλεσμα μια πληθωρική
οινοποίηση – ποίηση με σώμα που μοσχοβολάει ροδάκινο και βερίκοκο,
ενώ η επίγευση μελιού και ξηρών καρπών προσδίδουν μια κάπως
κρεμώδη αίσθηση που ταιριάζει ιδιαίτερα με ζυμαρικά και κρέατα με
λευκές σάλτσες, ψητά θαλασσινά ή ακόμα και μια πλούσια πίτσα.

Ktima Gerovasileiou
Viognier

Κτήμα Λαντίδη Anosis......................................................................... 18.00�
(Μοσχοφίλερο)
Το Μοσχοφίλερο είναι κρασί με πολύπλευρη δομή. Το φάσμα γεύσεων
περιέχει νότες από λευκόσαρκο ροδάκινο, κίτρο και αχλάδι ενώ αφήνει μια
επίγευση περγαμόντο με άρωμα που θυμίζει έντονα το γιασεμί. Μέτριας
δυνατότητας παλαίωσης κρασί, συνοδεύει ιδανικά ψάρια με λευκή σάρκα,
κρεατικά με λεμονάτες σάλτσες και σαλάτες με ντρέσινγκ από εξωτικά
φρούτα, καθώς δεν «αγαπά» τις ιδιαίτερα λιπαρές γεύσεις.

Ktima Lantidis Anosis
(Moshofilero)
Moshofilero is a wine of multifaceted structure. Its flavor spectrum contains
notes of white peach, citrus, and pear while its aftertaste is dominated by
bergamot and jasmine lending its delicate perfume. It cannot age for long; you
can enjoy it along white flesh fish, lemony sauces with meat and salads dressed
with exotic fruit relishes, as this wine does not particularly “love” fatty flavors.

A French and somewhat individual variety has been “tamed” by the wine
makers at the Gerovasileiou estate. The result is a vinification close to
being poetic, with a body scented with peach and apricot while its
aftertaste is taken over by honey and dried nuts, which lend a rather
creamy feel to it, one that fits especially pasta and meats, grilled seafood
or perhaps a slice of creamy pizza.

Ροζέ Κρασιά
Rose Wines
Κτήμα Βιβλία Χώρα.............................................................................. 29.00�
Βιδιανό

Κτήμα Βιβλία Χώρα.............................................................................. 32,00�
Syrah

Μια ποικιλία δυναμική με προέλευση από την Κρήτη, ευδοκίμησε στις
πλαγιές του Παγγαίου όρους. Με μικρή συμβολή του Ασύρτικου δίνει
αρώματα λευκόσαρκων ζουμερών φρούτων, ενώ τα αναρίθμητα
βότανα του όρους αφήνουν τη σφραγίδα τους με τον πλέον αιθέριο
τρόπο. Η επίγευση του εξερευνά γεύσεις μεταλλικές πριν καταλήξει
σε μαλακές νότες από αγνό μελισσοκέρι. Εξαιρετική συνοδεία για
ζυμαρικά, και ψάρι ή θαλασσινά.

Στον αντίποδα του πιο αυστηρού λευκού συγγενή του, το ροζέ
αυτό κρασί εκπλήσσει με την απαλή του γεύση παρά το έντονο
χρώμα του που προδιαθέτει για πιο «σκληρή» γεύση στο ποτήρι.
Στο στόμα φέρνει τη γεύση του τραγανού πετροκέρασου, ενώ κυλούν
μέσα του χυμοί που θυμίζουν καρπούζι και βατόμουρο. Δροσερή
εκλογή για σκούρες σάλτσες, δροσερές σαλάτες, πίτσα ή
ακόμα και ζυμαρικά με μυρωδάτο πέστο.

Ktima Vivlia Chora

Ktima Vivlia Chora

Vidiano
A robust variety originating from Crete has thrived on the slopes of mount
Pangaion in northern Greece. Along with a hint of Asyrtiko it offers a bouquet
of juicy white fruit while the innumerable herbs of the mountain leave their
very distinctive mark in a most ethereal way. Its aftertaste explores metallic
flavors before concluding in soft notes of pure beeswax. An excellent
companion to pasta, fish or seafood.

Παπαργυρίου Blanc............................................................................. 24.00�
(Μοσχούδι – Ασύρτικο)
Στην περιοχή του Ρίο στην Πάτρα παράγεται η τοπική μικρόρρωγη ποικιλία
Μοσχούδι, που αποτελεί μια παραλλαγή του Μοσχάτου. Σε συνδυασμό με
το Ασύρτικο δίνουν μια μίξη ευγενή και λεπτή με πολύπλοκη σύνθεση
αρωμάτων που εκτείνονται από τα εσπεριδοειδή ως την ελαφρά ορυκτότητα.
Στέκεται δίπλα σε ανάλαφρες γεύσεις πουλερικών, λευκού ψαριού και
σε δροσερές σαλάτες.

Syrah
Rather contrastingly against its more austere white relative,
this rose wine surprises us with its mellow flavor despite its intense color,
which would trick one to expect a rather “harder” taste in the glass.
In the mouth it recollects the flavor of stardust cherries, while watermelon
and berry juices flow in its veins; a fresh selection that can go along
dark sauces and chutneys, fresh leafy salads,
pizza or even pasta with flavorsome pesto.

Τέχνη Αλυπίας......................................................................................... 25,00�
Cabernet Sauvignon - Merlot

Papargyriou Blanc

… Και Nebbiolo και Sangiovese και Shiraz. Πολυποικιλιακότητα που
δίνει μοναδική δύναμη σε αυτό το τριανταφυλλένιο ροζ κρασί.
Από τη μια οι γλυκές νότες των γαλλικών ποικιλιών, από την άλλη
οι δυνατές και ρομπούστες ιταλικές με τις έντονες τανίνες, δίνουν
τη δυνατότητα αυτό το κρασί να συνδυαστεί με πιάτα που εκτείνονται
από τα μεσογειακά λαδερά μέχρι τα λιπαρά κρέατα, τα θαλασσινά
και φυσικά το ριζότο και την πίτσα.

(Moshoudi – Asyrtiko)

Tehni Alypias

The region of Rio in Patras is home to a local variety of small grapes called
Moshoudi, which is a variation of Muscat. Combined with Asyrtiko they offer a
blend of delicacy and refinement, backed by a complex bouquet ranging from
citrus fruit to light minerality. A wise selection next to light poultry, white fish
and fresh leafy salads.

Cabernet Sauvignon - Merlot
… And Nebbiolo, and Sangiovese and Shiraz. All these varieties
make for a uniquely strong wine of rosy pink hues. On one part
the sweet perfumes of the French varieties, on the counterpart the
strong and robust Italians with their potent tannins, work together in
order to produce a wine which can fit any plate, ranging from the
Mediterranean cooked in oil recipes to fatty meat, seafood and naturally
a luscious risotto and pizza.

Ήδυσμα Δρυός....................................................................................... 32.00�
(Chardonnay)
Κρασί που απαιτεί σεβασμό και υπομονή πριν εγκαταλείψει το συγκρατημό
του και εξαπολύσει μια ηδονική επίθεση βουτύρου, καρύδας, άγουρου ανανά,
πεπονιού και σαφράν. Χρειάζεται να μείνει λίγη ώρα στο ποτήρι δηλαδή, πριν
το απολαύσει κανείς. Και αν τυχόν το γευτεί κατόπιν ωρίμανσης, αφού έχει
δυνατότητα παλαίωσης μέχρι και 8 χρόνια, η ανταμοιβή θα είναι ακόμα πιο
πλούσια. Τόσο πλούσια όπως οι γεύσεις που ζητά να συνδυαστούν μαζί του,
όπως ζυμαρικά και κρέατα με λευκές και λιπαρές σάλτσες, λιπαρά ψάρια και
θαλασσινά. Στην απλούστερη εκδοχή, ένα πλατό με σκληρά και καπνιστά
τυριά και αλλαντικά δεν υπολείπεται διόλου σε απόλαυση.

Idisma Dryos
(Chardonnay)
This is a wine demanding respect and patience before it will eventually
abandon its reserve and unleash a hedonic attack of butter, coconut,
pineapple, melon and saffron. It needs to spend some time in the glass,
that is, before it can be enjoyed. And if it so happens it is aged when
opened, since it can be aged for up to 8 years, the reward is even more
lucrative. Such as the flavors it calls for, which include pasta, meat with
creamy and rich sauces, fatty fish and seafood. In a simpler form,
a plateau of hard and perhaps smoked cheese and cold cuts
would not offer any less enjoyment.

Μπαμπατζιμόπουλος Ερωδιός......................................................... 18,00�
Ξινόμαυρο
Στο στημόνι που παρέχει το Ξινόμαυρο με τις λαμπερές του
αποχρώσεις και τα αρώματα φραμπουάζ, πλέκεται το υφάδι του
Ερωδιού με Ροδίτη και Μοσχάτο Αμβούργου. Ένα κρασί που ταιριάζει
στο καλοκαίρι και τις δροσερές γεύσεις που προτιμάμε τότε, που φέρνει
στο νου το καλοκαίρι όταν το απολαμβάνουμε αργότερα στη χρονιά
πλάι σε ψάρι ή θαλασσινά. Δίκαια ονομάστηκε Ερωδιός σαν το
αποδημητικό πουλί, μια που είτε με κάτι στο πλάι του είτε και μόνο του,
κάνει το νου και την καρδιά να θέλουν να σαλπάρουν…

Babatzimopoulos Erwdios
Xinomavro
Xinomavro constitutes the warp of this wine with its bright hues
and raspberry flavor, on which the weft of this Heron is weaved along
with Roditis and Hamburg Muscat. A wine that befits the summer
months and the fresh and cool flavors we prefer during them, a wine
that brings to mind that season, when enjoyed later in the year next to
fish or seafood. It was justly named after the migratory bird, Heron,
since whether with something on the side or on its
own, it makes the mind and heart want to sail away…

Ερυθρά Κρασιά
Red wines
Κτήμα Λαντίδη Νεμέα......................................................................... 22,00�
Κτήμα Λαντίδη Νεμέα ποτήρι/per glass................................................ 7,00�
Αγιωργίτικο
Ερυθρός οίνος πολύπλοκος μέσα στην απλότητά του. Συνδυάζει
γεύσεις καραμελωμένων φρούτων, βατόμουρου, και μπαχαρικών.
Το στόμα του είναι στρογγυλό με μια οξύτητα ευχάριστη που
φέρνει ευπρόσδεκτη αντίθεση ή καλύτερα πάντρεμα με τις ζεστές
γεύσεις από κόκκινες σάλτσες και ζουμερά φαγητά με κρέας
και ζυμαρικά ή ένα ζουμερό black angus burger.

Ktima Lantidis Nemea
Agiwrgitiko
A red wine, complex in its simplicity. It combines flavors of caramelized fruit,
berry and spices. It features roundness in the mouth with a pleasant acidity
that brings welcome contrast or rather blend with the warm taste of red sauce
and succulent dishes of meat and pasta or a juicy black angus burger.

Κτήμα Φουντή........................................................................................ 30,00�
Ξινόμαυρο
Σε αντίθεση με τη λευκή οινοποίησή του, το Ξινόμαυρο αυτό πραγματοποιεί
αυτό που υπόσχεται. Προσφέρει λαμπερό χρώμα, ελαφριά και παιχνιδιάρικη
διάθεση χωρίς να χάνει την πλούσια γεύση του με χαρακτήρα από
φραμπουάζ και επίγευση ποτισμένη από τη σπιρτάδα των μπαχαρικών,
με το γαρύφαλλο να αποτελεί την κυρίαρχη νότα και το δρύινο βαρέλι
να προσθέτει στο όλον. Είναι κάτι που θες να απολαύσεις μαζί με
πικάντικα πιάτα, λιπαρά και καπνιστά τυριά, διάφορα μαγειρευτά κρέατα
αλλά και πιάτα από την Ελληνική κουζίνα με τις έντονες παρουσίες
των συστατικών τους.

Ktima Fountis
Xinomavro
In contrast with its white vinification, Xinomavro in this case remains true
to its word. It offers a bright ruby red color, a light and playful disposition
without sacrificing any of its rich flavor of raspberry and aftertaste tinged
with spiciness, clove being the leading note and oak barrels adding
to the sum. It is something one would love to enjoy alongside spicy
meals, fatty and smoked cheese, several meat recipes in casserole and
also Greek cuisine dishes, whose ingredients make their presence
intensely felt.

Παυλίδης Thema................................................................................... 35,00�
Αγιωργίτικο – Merlot
Νότες από καραμελωμένα φρούτα, βατόμουρο, αλλά και δαμάσκηνο
και ακόμη και καφέ θα χαϊδέψουν τον ουρανίσκο σας με αυτή την
ένωση της γηγενούς και της Γαλλικής ποικιλίας. Ένα κρασί με χαρακτήρα
δυναμικό και θελκτικό που το ζητούν πιάτα κόκκινου κρέατος αλλά
ταιριάζει ιδιαίτερα καλά και με μια ποικιλία
τυριών με διάφορες υφές και εντάσεις.

Pavlidis Thema
Agiwrgitiko – Merlot
Hues of caramelized fruit, berry and even prunes and furthermore
coffee will caress your palate with this blend of indigenous and French
varieties. It is a wine whose character is poignant, though not in want
of allure, demanded fervently by dishes of red meats but it could also
highlight a cheese plateau of various textures and intensities.

Κτήμα Βιβλία Χώρα.............................................................................. 42,00�
Pinot Noir
Η Ελληνική γη είναι μια φιλόξενη γη για πολλές ξένες ποικιλίες. Το Pinot
Noir δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Στη γόνιμη και πλούσια
σε μέταλλα αλλά και βότανα γη του Παγγαίου όρους, βρήκε πρόσφορο
έδαφος για να επιδείξει το ζουμερό καρπό του που δίνει ένα κρασί
γεμάτο από γεύσεις ώριμων φρούτων, ελαφρά μεταλλικότητα,
βάθος χρώματος και δελεαστική επίγευση. Μπορεί να συνδυαστεί
με κίτρινα τυριά, πουλερικά, κόκκινα κρέατα αλλά και ένα ζουμερό
κομμάτι Iberico χοιρινό με βαθειά αρωματική σάλτσα…

Ktima Vivlia Chora
Pinot Noir
Greek land is as hospitable as its inhabitants and so it welcomes
many foreign varieties. Pinot Noir could not be an exception. In the
fertile and rich in minerals and herbs land of Mount Pangaion, it has
found fertile ground to exhibit its juicy fruit. Thus it has offered a wine
tinged with ripe fruit flavors, light minerality, depth of color and tempting
aftertaste. It can be accompanied by yellow cheese, poultry, red meat
or even a juicy chunk of Iberico pork in a deeply aromatic sauce…

Κτήμα Γεροβασιλείου.......................................................................... 42,00�
Κτήμα Πόρτο Καρράς......................................................................... 20,00�
Merlot
Συνηθίζεται τα ερυθρά κρασιά να συνοδεύουν κόκκινο κρέας, κυνήγι ή
πικάντικα και καπνιστά τυριά. Και υπάρχει και πολύ καλός λόγος για αυτό.
Ειδικά αν γευτεί κανείς ένα έντονο γευστικά πιάτο μαζί με αυτό το κρασί
που συνδυάζει τα φρούτα του δάσους με τα μπαχαρικά όπως το γαρύφαλλο
και το μπαχάρι. Χρώμα σκούρο κόκκινο και προκλητικό με σώμα βελούδινο
που αφήνει στον ουρανίσκο μια ευχάριστη επίγευση.

Ktima Porto Carras
Merlot
The usual combination of a red wine would be red meat, game or spicy and
smoked cheese. And there is very good reason for that. Especially if one
enjoys an intensely flavored plate along with this wine which combines fruits
of the forest with spices such as clove and pimento. Its color is deep red and
lascivious with its velvety body, which leaves a hedonic aftertaste on the palate.

Syrah
Ένα κρασί με ιστορία στο Κτήμα Γεροβασιλείου σχεδόν τόσο μακριά
όσο και η επίγευση του. Μυστηριώδες μαυροκόκκινο χρώμα με ιώδεις
αποχρώσεις, ενώ το μπουκέτο του σφύζει από αρώματα ώριμου
δαμάσκηνου, μούρου και κόκκινου πιπεριού. Όλα αυτά συνθέτουν
ένα υπερήφανο κρασί που ζητά να αναπνεύσει αρκετά πριν
το απολαύσει κανείς πλάι σε φιλέτα κόκκινου κρέατος, σκληρά τυριά
αλλά και κάποιο σιγοψημένο εν κενώ κότσι αρνιού…

Ktima Gerovasileiou
Syrah
Its tradition in the Gerovasileiou estate is almost as long as its aftertaste.
Mysterious black red color with violet hues characterize this wine, while its
bouquet is teeming to the brim with ripe prune, berries and red peppers.
All this compose a poignant wine that calls for some time to breathe before
it is enjoyed next to red meat filets, hard cheese or some slowly baked
“sous vide” lamb shank…

Τσιλιλής Θεόπετρα................................................................................ 30,00�

Γεροβασιλείου Evangelo.................................................................... 80,00�

Λημνιώνας

Το θεμέλιο του κρασιού αυτού είναι το Shiraz και στην βαριά και
στιβαρή αρχιτεκτονική του προστίθεται το ανθισμένο γιασεμί και το
ζουμερό ροδάκινο που χαρακτηρίζουν το Viogner. Ένα κρασί που χαρίζει
απόλαυση στο τώρα και αφήνει υποσχέσεις και για πολλά χρόνια μετά,
αφού επιδέχεται πολυετούς παλαίωσης. Μόνο του είναι μια γεύση που
χαλαρώνει βαθειά. Αν συνοδεύει κάτι, αυτό θα ήταν ιδανικά σκούρες
σάλτσες, κρέας κόκκινο, και βαθιές βουτυράτες γεύσεις.

Στα μισά του 18ου αιώνα μια επίθεση φυλλοξήρας που προήλθε από την
άλλη όχθη του Ατλαντικού, σχεδόν αφάνισε τους αμπελώνες όλης της
Γηραιάς Ηπείρου. Ελάχιστες ποικιλίες κατάφεραν να σωθούν χωρίς να
μπολιαστούν με μπόλι που προερχόταν από την Αμερικανική ήπειρο.
Μια από αυτές είναι ο Λημνιώνας. Μια ποικιλία με μαυρόρρωγο σταφύλι
που δίνει κρασί με ρουμπινί, διαυγές χρώμα που δεν μεταβάλλεται κατά
τη διάρκεια της παλαίωσής του που μπορεί να διαρκέσει
τουλάχιστον 10 έτη. Μαύρα φρούτα και μπαχαρικά σε
συνδυασμό με μεταξένια υφή και κομψότητα στο σώμα
το κάνουν ιδανικό για τρυφερά κομμάτια κρέατος, κόκκινες σάλτσες,
μαλακά τυριά και φρούτα.

Tsililis Theopetra
Limnionas
It was in the mid-18th century when a phylloxera attack originating
from across the Atlantic, almost completely devastated the
Old Continent’s vineyards. It was but very few of the ancient varieties
that wine makers painstakingly managed to rescue without being
grafted with American vines. One of them is Limnionas; a variety
producing a black grape, offering a wine of bright and translucent ruby
red color that remains immutable during its ageing which can last
longer than 10 years. Black fruits and spices in junction with its silky
texture and elegance make it suitable for tender meats, red sauces,
soft cheese and fruit.

Ερυθρά Ειδικής παραγγελίας
(Διατίθενται κατόπιν συνεννόησης)

Special Order Red Wines
(Available upon arrangement)

Gerovasileiou Evangelo
The cornerstone of this wine is Shiraz and to its austere and bold strong
architecture the jasmine and fleshy peach tinted Viognier is added. A wine
which offers pleasure in the present that is also promised for years to come,
as it welcomes a long ageing. On its own right it is a flavor that can make
one relax deeply. If it consorts anything that would ideally be dark sauces
and chutneys, red meat and luscious buttery flavors.

Παπαϊωάννου Terroir............................................................................ 90,00�
Από τα πλέον επιλεγμένα αμπέλια της Νεμέας, ένα Αγιωργίτικο που
πλέον των αρωμάτων κόκκινων φρούτων που το χαρακτηρίζουν
γενικά, προστίθενται νότες σοκολάτας, μοσχοκάρυδου και βανίλιας
από τα νέα Γαλλικά βαρέλια όπου παλαιώνει επί δύο χρόνια πριν
περάσει στη φιάλη. Το σώμα του μεγαλειωδώς γεμάτο και οι τανίνες
του γλυκές, το καθιστούν ένα δέλεαρ για κάθε ουρανίσκο. Απογειώνει
όλα τα κρεατικά, μπορεί όμως και να το απολαύσει κανείς και μόνο του,
ειδικά αφού έχει παλαιώσει αρκετά.

Papaiwannou Terroir
Selected from the most elite vineyards of Nemea, this is an Agiwrgitiko
that on top of its typical red fruit character, notes of chocolate, nutmeg
and vanilla from new French barrels have been added. It is in such
barrels where it waits ages for two years before it is transferred to bottles.
Its body is magnificently full and its tannins sweet, making it a temptation
for any palate. It highlights all meats, yet it can also be enjoyed alone,
especially if it has been adequately aged.

Όβηλος Βιβλία Χώρα........................................................................... 68,00�
Η ναυαρχίδα του Κτήματος Βιβλία Χώρα πήρε το όνομά της από ένα
τοπωνύμιο της περιοχής. Το Cabernet Sauvignon εδώ παίρνει ένα
πυκνό μπουκέτο αρωμάτων από αποξηραμένο σύκο, μαύρα μούρα,
δαμάσκηνο και τη λιπαρότητα των ξηρών καρπών. Το σώμα του είναι
ένας ογκόλιθος με παντοδύναμες τανίνες που μπορούν να κάνουν το νου
κυριολεκτικά να σταθεί με την πρώτη δοκιμή. Κρασί που αξιώνει το δικαίωμα
του να αναπνεύσει αρκετή ώρα στο ποτήρι πριν έρθει στα χείλη.
Προτιμάται με λιπαρές γεύσεις, βουτυράτες και κρεμώδεις,
με κόκκινο κρέας ή κυνήγι.

Παπαϊωάννου Petit Verdot.................................................................. 80,00�
Ακόμη μια γαλλίδα που αγάπησε την Ελλάδα. Στη γη της
Νεμέας που κυριαρχεί το Αγιωργίτικο, η γαλλική ποικιλία παράγει
κρασί με έντονο μπουκέτο κερασιού, βατόμουρου, βιολέτας,
δαμάσκηνου και σοκολάτας. Η ερίτιμος δεσποινίς αρέσκεται
σε κόκκινα κρέατα σενιάν, κυνήγι, ενώ δεν
θα την άφηνε αδιάφορη ένα αρνάκι λίαν μεσογειακό…

Ovilos Ktima Vivlia Chora

Papaiwannou Petit Verdot

The flagship of the estate took its name from a local site. Cabernet
Sauvignon in this case takes on a particularly dense bouquet of perfumes
and flavors containing dry fig, black berries, prune and the fatty flavor of
dried nuts. Its body is of boulder proportions with almighty tannins
which can make one’s mind literally stand still at first contact with
the lips. A wine which has earned its right to breathe for a long
time before one raises the glass. One should prefer fatty flavors,
buttery and creamy, with red meat or game next to this wine.

Here we have yet another French who has loved Greece.
In the land of Nemea which is dominated by Agiwrgitiko,
this French variety produces a wine with a potent bouquet
of cherry, berries, prune, violets and finally dark chocolate.
This mademoiselle prefers red meats rather on the rare side,
game but would not be indifferent to some very Mediterranean lamb…

Παπαϊωάννου Μικροκλίμα.................................................................. 80,00�
Διάπορος Κυρ’Γιάννη........................................................................... 72,00�
Η ετικέτα της φιάλης αποκαλύπτει και την προέλευση του ονόματος
του κρασιού. Ένα ποίημα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ένα μπουκέτο
από βιολέτα, κόκκινα φρούτα και βανίλια συνθέτουν αυτό το
βαθυκόκκινο, πλούσιο σε όγκο Syrah, το οποίο συμπληρώνει μοναδικά
το χαρακτηριστικά ξεχωριστό ξινόμαυρο. Δένει εκπληκτικά με μοσχάρι,
με κόκκινα κρέατα, κυνήγι, καπνιστά τυριά και αλλαντικά.

Diaporos Kyr’Gianni
The very label of the bottle reveals the origin of this wine’s name;
a poem both literally and metaphorically. It is composed of violet,
red fruit and vanilla flavor in a deep red, rich in volume Syrah, which
is combined uniquely with the characteristically distinctive Xinomavro.
It blends marvelously with veal, red meats, game,
smoked cheese and cold cuts.

Προερχόμενο από τις παλαιότερες ρίζες του Κτήματος
Παπαϊωάννου, είναι ένα Αγιωργίτικο που ατενίζει το μέλλον
και περιμένει να δώσει τα συμπυκνωμένα αρώματα του που
ξεκινούν από τα φρούτα και καταλήγου στα μπαχαρικά, όπως
και τη γεύση του που κρύβει τις εκρηκτικές τανίνες μέσα σε
μεταξένια ατλάζια. Ένα κρασί που δεν φοβάται καθόλου την
όποια πικάντικη γεύση ή καρύκευμα σε πιάτα κρεατικών.

Papaiwannou Mikroklima
Derived from the oldest roots of the Papaiwannou estate,
this Agiwrgitiko gazes at years to come and the time it should
wait before it can disclose its condensed perfumes of fruits and
spices, as well as its flavor, concealing explosive tannins wrapped
in silky velvet. This is a wine that braves all seasonings and
spices no matter how prominent in meaty recipes.

Κρασί σε ποτήρι / By the glass
Dittos Tsantali Λευκός/White Wine..................................................... 4.00�
Dittos Tsantali Ερυθρός/Red Wine.................................................... 5.00�
Ερωδιός Ροζέ/ Erwdios Rose Wine................................................. 6.00�

Αφρώδεις Οίνοι & Σαμπάνια/
Sparkling Wines & Champagne
Moet & Chandon Brut Imperial 700ml.......................................... 95.00�
Veuve Cliquot.......................................................................................... 95.00�
Prosecco Val D’Oca Valdobbiadene Bruto 750 ml
black bottle collection........................................................................... 38.00�
Prosecco Villa Jolanda 200ml.......................................................... 10.00�
Moscato D’Asti Villa Jolanda 200ml............................................... 10.00�
Moscato D’Asti Blanc Enrico Serafino 750 ml.......................... 38.00�

Αγορανομικός υπεύθυνος καταστήματος: Ευδοκία Τράκα
Surely in charge: Evdokia Traka

Οι τιµές συµπεριλαµβάνουν 0.5% Δηµοτικό Φόρο, 24% ΦΠΑ & 24% ΦΠΑ (Αλκοολούχα)
The prices include: 0.5% Public tax, 24% Vat & 24% Vat (Alcohol)
Το κατάστηµα υποχρεούται να διαθέτει έντυπα παραπόνων
The shop is obliged to have complaining form document

