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ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ - Κτήμα Βίβλια Χώρα
Ασύρτικο & Sauvignon Blanc, Παγγαίο
Φρουτώδη αρώματα εξωτικών φρούτων, ροδάκινο & 
εσπεριδοειδή. Πλούσια, δροστιστική ισορροπημένη 
γεύση, ευχάριστη οξύτητα και μακρά επίγευση.

VIVLIA CHORA - Estate Vivlia Chora
Assyrko & Sauvignon Blanc, PangeonAssyrko & Sauvignon Blanc, Pangeon 
Aromas of exoc fruits, peach & citrus. Rich, cool & 
beaufully balanced flavour, pleasant acidityand a 
long-lasng, fragrante aertaste.

ΣΑΜΩΝΙΟΝ - Μονή Τοπλού
Ασύρτικο, Π.Γ.Ε. Λασίθι, Κρήτη
Γλυκά αρώματα λεμονιού, ανανά, γκρέιπφρουτ 
ταυτόχρονα γεώδες και μεταλλικό. Τραγανή οξύτητα 
με γεύσεις ώριμου λεμονιού και λαϊμ.

SAMONION - Toplou Monastery
Assyrko, P.G.I. Lasithi, CreteAssyrko, P.G.I. Lasithi, Crete
Prey nose of lemon oil, pineapple, grapefruit and hints 
of limestone mineral. Crisp palate with ripe lemon 
and lime flavour.

ΚΑΝΕΝΑΣ - Τσάνταλη
Μοσχάτο Αλεξάνδρειας & Chardonnay, 
Π.Γ.Ε ‘Ισμαρος
Ώριμες νότες κίτρινων φρούτων, εσπεριδοειδών, 
διακριτικά πικάντικο.

KANENAS - Tsantali
Moschato Alexandrias & Chardonnay,Moschato Alexandrias & Chardonnay, P.G.I Ismaros 
Fresh, fruity, typical with notes of ripe yellow fruit, 
fresh citrus & subtly spicy.

ΨΙΘΥΡΟΣ - Silva Δασκαλάκη
Μοσχάτο Σπίνας, Π.Γ.Ε Κρήτη
Ιδιαίτερος αρωματικός πλούτος. Ισορροπία στο 
στόμα και επίμονη επίγευση.

PSITHIROS - Silva Daskalaki
Moschato Spinas, P.G.I Crete 
Disncve richness of aromas. Offers a balanced Disncve richness of aromas. Offers a balanced 
mouth feel & long finish.

ΜΙΚΡΟΙ ΠΥΡΓΟΙ - Κτήμα Γκανής
Gewurztraminer, Π.Γ.Ε. Δομοκός Φθιώτιδος
Συνδυασμός νυχτολούλουδου και τριαντάφυλλου με 
χαρακτήρες φρούτων, όπως το κυδώνι. Άρτια 
ισορροπία αλκοόλης & οξύτητας με νύξεις πιπεριού.

MIKRI PIRGI - Ganis Estate
GGewurztraminer, P.G.I. Domokos Fthios
Combinaon of evening primroses and roses with 
fruity characters of quince. Excellent balance of 
alcohol and acidity with a hint of pepper.

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΝΑΣΣΙΑΚΟΥ - Σεμέλη
Μοσχοφίλερο, Π.Ο.Π Μαντινεία, Πελοπόννησος
Ζωντανό, κιτρινοπράσινο χρώμα. Φίνα αρώματα από 
άνθη λεμονιάς, εσπεριδοειδών & ρόδων. Πλούσιο 
στόμα με μακρά αρωματική επίγευση.

MANTINEIA NASSIAKOS - Semeli
Moschofilero,Moschofilero, P.D.O Manneia, Peloponnese
Bright, yelow-green colour. Elegant floral aroma of 
lemon, citrus & rose. Rich on the palate with a long 
aromac aertaste.



MALVAZIA - Οινοποιείο Μηλιαράκης
Malvazia di Candia & Malvazia Aromaca, 
Ηράκλειο, Κρήτη
Η αναβίωση μιας αυθεντικής Κρητικής ποικιλίας σε νέα 
εκδοχή. Ένα μοναδικό πλούσιο χρυσαφί κρασί με 
χαρακτηριστική ταυτότητα, σύνθετα αρώματα 
και γεύση. και γεύση. 

MALVAZIA - Miliarakis Winery
Malvazia di Candia & Malvazia Aromaca, 
Heraklion, Crete
The revival of an original Cretan variety.
A unique rich golden yellow wine with complex flavour, 
disnct taste and characterisc identy. 

VILANA Fume - Οινοποιείο Μηλιαράκης
Βιλάνα, Ηράκλειο, Κρήτη
Καπνισμένο με ελαφρά παλαίωση σε δρύινο βαρέλι. 
Xρυσοκίτρινο με αρώματα βερίκοκου, ροδάκινου με 
ξηρούς καρπούς και ίχνη βανίλιας. Σώμα γεμάτο με 
διακριτική λιπαρότητα.

VILANA Fume - Miliarakis WineryVILANA Fume - Miliarakis Winery
Vilana, Heraklion, Crete
Ιmpressive smoked, light aged in oak barrel. A golden 
yellow wine with apricot and peach nose combined with 
nuts and vanilla hints. Full body with subtle oiliness. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Lacovino Οινοποιείο 
Μονεμβασιά & Κυδωνίτσα, ΠΓΕ Λακωνία, 
Πελοπόννησος
Δύο γηγενείς ποικιλίες της λακωνικής γης ενώνονται 
και μας δίνουν αυτό το εκπληκτικά ισορροπημένο κρασί 
με εξωτικά φρουτώδη αρώματα, νύξεις κυδωνιού και με εξωτικά φρουτώδη αρώματα, νύξεις κυδωνιού και 
τριαντάφυλλου.

PHILOSOFIA - Lacovino Winery
Monemvasia & Kidonitsa, PGI Laconia, Peloponnese
Τwo rare nave Laconian variees combine 
to create this incredibly balanced aged wine 
with exoc fruits essence and allusions 
of quince and rose. of quince and rose. 

ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ - Lacovino Winery
Φιλέρι, Π.Γ.Ε. Λακωνία, Πελοπόννησος
Ανοιχτό κίτρινο χρώμα με άρωμα λεμονιών, ροδάκινου 
και ροδοπέταλων. Γεμάτο στόμα, καλά ισορροπημένο 
με υψηλή οξύτητα.

PERIVOLOS - Lacovino Winery
Fileri, P.G.I. Laconia, PeloponneseFileri, P.G.I. Laconia, Peloponnese
Pale yellow colour with a delicate lemon blossom 
aroma, peach & rose petals. Full bodied, well-balanced 
with high acidity.

ΑΣΥΡΤΙΚΟ - Κτήμα Αργυρού
Ασύρτικο, Π.Ο.Π Σαντορίνη
Κρυσταλλικό κίτρινο χρώμα με γεύσεις από 
εσπεριδοειδή, λεμόνι και πέτρα. Σταφύλια που 
επιλέγονται αποκλειστικά απο ηφαιστειογενείς 
αμπελώνες κατά μέσο όρο 100-120 ετών. 
Μεσαίο σώμα, εξαιρετικά στεγνό με υψηλό φυσικό Μεσαίο σώμα, εξαιρετικά στεγνό με υψηλό φυσικό 
οξύ και μακρά επίγευση. 

ASSYRTIKO - Estate Argyros
Assyrko, P.D.O Santorini
Crystal yellow color, with citrus fruits, lemongrass and Crystal yellow color, with citrus fruits, lemongrass and 
stone flavor. Grapes that are harvested in volcanic soil 
vineyards, averaging 100-120 years old. Medium body, 
crispy acidity & long aftertaste.



LENGA - Κτήμα Αβάντις
Ημίξηρος, Gewurztraminer, Εύβοια 
Απαλό χρυσό χρώμα, έντονα αρώματα 
τριαντάφυλλου, εξοτικών φρούτων, πιπεριού, 
μέντας, ginger, καραμέλας και μπαχαριών. 
Στόμα πλούσιο, λιπαρό με μακρά επίγευση 
από παλαίωση 3 χρόνων.από παλαίωση 3 χρόνων.

LENGA - Avans Estate
Demi Sec, Gewurztraminer, Evia
Pale gold colour, intensity of aromac roses, exoc 
fruits, caramel & spices. Full body with pronounced 
floral and spicy characteriscs, well-balanced acidity 
& long aertaste due to its 3 years of aging. 

Dr L - Dr. Loosen Winery
Riesling, Μοζέλλα Γερμανίας
Εξαιρετική εισαγωγή στον απολαυστικό κόσμο των Εξαιρετική εισαγωγή στον απολαυστικό κόσμο των 
γερμανικών υπόξηρων Rieslings. Διαθέτει την 
ορυκτότητα, το φρούτο, τη φρεσκάδα, τη ζωντάνια 
και τον μοναδικό χαρακτήρα που βγάζει αυτή η 
ποικιλία στην πατρίδα της.

Dr L - Dr. Loosen Winery 
Riesling, Moselle, Germany
Elegant, refreshing & fruity with a fine mineral edge. Elegant, refreshing & fruity with a fine mineral edge. 
Bright & vibrant from tradional 
Riesling vineyards. 

CHABLIS - Chateau du Val de Mercy
Chardonnay, Chablis, Βουργουνδία Γαλλίας
Ζωηρό με νότες εσπεριδοειδών. Φωτεινό, ελαφρό 
χρυσαφί χρώμα με μπουκέτο φρούτων, 
χαρακτηριστικό των κρασιών Chardonnay.

CHABLIS - Chateau du Val de Mercy 
Chardonnay, Chablis region Burgundy, FranceChardonnay, Chablis region Burgundy, France
A wonderful liveliness is complemented by 
minerality, freshness and citrus notes. Fairly pale, 
light gold robe with white flower & fruit bouquet 
specific to Chardonnay wines. 

ΑΛΦΑ ΜΑΛΑΓΙΟΥΖΙΑ - Κτήμα Άλφα
Μαλαγουζιά, Π.Γ.Ε Αμύνταιο.
Αρώματα λευκών λουλουδιών, εσπεριδοειδών 
& διακριτικών αρωματικών βοτάνων.
Εξαιρετική ισορροπία & φινέτσα.

ALPHA MALAGOUZIA - Alpha Estate
Malagouzia variety Malagouzia variety P.G.I Amyntaio. 
Floral aromas of rose petal & sweet spices, melon, 
litchi with a note of honeysuckle.Round & mellow 
on the palate, fat but balanced.

ΡΕΤΣΙΝΑ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ - Κέχρης Οινοποιείο
Ροδίτης, Μακεδονία
Οίνος κατά παράδοση με αρώματα αχλαδιού, 
πράσινου μήλου & πεπονιού με νότες από λάιμ 
& μαστίχας Χίου.

RETSINA KECHRIBARI - Kechris Winery
RodisRodis, Macedonia
Tradional wine “retsina” with aromas of pear,
green apple, melon, lime & masc of Chios.



ΨΙΘΥΡΟΣ - Silva Δασκαλάκη
Κοτσιφάλι, Grenache Rouge, Κρήτη
Διαυγές τριανταφυλλί χρώμα με αρώματα κόκκινων 
φρούτων, φρεσκάδα και ζωντάνια στο στόμα, 
ανάλαφρη δομή με επίμονη επίγευση. 

PSITHIROS - Silva Daskalaki
Kotsifali, Grenache Rouge, CreteKotsifali, Grenache Rouge, Crete
Transparent rose color with red fruit nose, fresh and 
vibrant mouth. Light structure with long aertaste. 

VARIETE - Λαλίκος
Hμίξηρος, Grenache Rouge, Π.Γ.Ε Καβάλα  
Άρωμα κόκκινων φρούτων & λουλουδιών με φρέσκια, 
γλυκιά, ισορροπημένη γεύση.

VARIETE - Lalikos
Demi Sec, Grenache Rouge, P.G.I Kavala  
Aroma of red fruits & flowers, balanced taste of Aroma of red fruits & flowers, balanced taste of 
sweetness & freshness. 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΙΛΙ - Σιμεωνίδης
Ημίγλυκος, Merlot, Μοσχάτο Αλεξανδρείας, 
ΠΓΕ Καβάλα
Η αυστηρή επιλογή των σταφυλιών και η εξαιρετική 
οινοποίηση τους δημιούργησαν αυτό το φινετσάτο, 
αρωματικό κρασί. 

KOKKINO FILI (Red Kiss) - SimeonidisKOKKINO FILI (Red Kiss) - Simeonidis
Semi-sweet, Merlot, Alexandia Muscat, PGI Kavala
The strict choice of the grapes and their rare 
vinificaon has created this fine flavorful wine! 

ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ - Καραμίτρος
Ημίξηρος, Μαύρο Μεσενικόλα 100%, ΠΓΕ Καρδίτσα
Από το 1455, η ποικιλία αυτή καλλιεργείται για την 
ισορροπημένη ελαφρά γλυκύτητά και μοναδική 
γεύση, πλημμυρισμένη από αισθήσεις φρούτων.

APO DYO CHORIA - Karamitros
Demi-Sec, Black Messenicola 100%, P.G.I. KarditsaDemi-Sec, Black Messenicola 100%, P.G.I. Karditsa
Since 1455 this unique variety has been culvated 
with a balanced, light sweetness and unique flavour 
of bursng fruits. 

ΡΟΖ ΒΟΤΣΑΛΟ - Ντουράκης
Ημίγλυκος, Χανιά, Κρήτη
Ευχάριστα αρώματα φρούτων και λουλουδιών. 
Γεύση απαλά γλυκιά με οξύτητα που φρεσκάρει και 
φρουτένια επίγευση.

ROZ VOTSALO (pink pebble) - Dourakis
Semi-Sweet, Chania, CreteSemi-Sweet, Chania, Crete
Pleasant fruit and flower aromas in a so sweetness 
with a refreshing acidity and long fruity aertaste.

ΚΑΝΕΝΑΣ - Τσάνταλη
Μαυρούδι, Syrah, Π.Γ.Ε. Ίσμαρος 
Φρουτώδες με λεπτό μπουκέτο από κόκκινα μούρα.

ΚΑΝΕΝΑS - Tsantali
Mavroudi, Syrah, P.G.I Ismaros
Cool, fruity bouquet with a thin red berries.
                                            



ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΣ - Κτήμα Πατεριανάκη
Κοτσιφάλι & Μαντηλάρι, Π.Γ.Ε Κρήτη  
Βαθύ κόκκινο, ευγενικό μπουκέτο, ευχάριστες 
& βελούδινες ταννίνες.

MELISSOKIPOS - Domaine Paterianaki
Kotsifali & Manlari P.G.I Crete  
A blend of Cretan varietes. A pleasant bouquet A blend of Cretan varietes. A pleasant bouquet 
of aromas with deep ruby colour & velvet tannins. 

PINOT NOIR - Κτήμα Παπαϊωάννου
Pinot Noir, Αρχαία Νεμέα, Πελοπόννησος
Χαρακτηρίζεται από αρώματα κόκκινων φρούτων, 
κέδρο και φραγκοστάφυλλο σε φόντο βανίλιας. 
Στο στόμα είναι τυπικό της ποικιλίας, 
φίνο και πλούσιο με ωραία οξύτητα.

PINOT NOIR - Papaioannou EstatePINOT NOIR - Papaioannou Estate
Pinot Noir, Ancient Nemea, Peloponnese
The aromas of red fruits, cedar and vanilla 
characterize it. Its taste is rich & elegant. 

ΔΡΥΟΦΙΛΟΣ - Κτήμα Παπαϊωάννου
Cabernet Sauvignon, Π.Γ.Ε Κορινθία, Πελοπόννησος
Αρώματα κόκκινων φρούτων, μπαχαρικών, κέδρου, 
κακάο σε φόντο βανίλιας. Στόμα πλούσιο 
με καλής ποιότητας ταννίνες, εξελίξιμες στο χρόνο.

DRYOFILOS - Papaioannou Estate
Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon, P.G.I Korinthia, Peloponnese
A complex aroma of red fruits, spices, cedar, 
cocoas & vanilla. Rich taste with noble tannins. 

ΤΡΙΣΤΡΑΤΟ - Lacovino
Αγιωργίτικο, ΠΓΕ Λακωνία, Πελοπόννησος
Λαμπερό, με βαθυπόρφυρο χρώμα. Έντονα αρώματα 
ώριμων κερασιών, βατόμουρου 
και δαμάσκηνου. Στο στόμα οι ποιοτικές τανίνες 
δένουν αρμονικά με την ισορροπημένη οξύτητα.

TRISTRATO - Lacovino WineryTRISTRATO - Lacovino Winery
Agiortgiko, PGI Laconia, Peloponnese
Vivid, deep red in colour with the intense aroma of 
ripe cherries, raspberries and dates. Quality tannis 
harmonise beaufully with the well-balanced acidity. 

MERLOT - Κτήμα Παπαϊωάννου 
Merlot, Αρχαία Νεμέα, Πελοπόννησος
Βαθύ ερυθρό χρώμα με άρωμα γλυκών μούρων, 
κερασιού, βατόμουρων και σοκολάτας.

MERLOT - Papaioannou Estate
Merlot, Ancient Nemea, Peloponnese
Dark red color, intense aroma of red fruits, cocoa Dark red color, intense aroma of red fruits, cocoa 
and cherry. Full mouth with mild tannins.

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ - Κτήμα Ζαχαριουδάκη
Κοτσιφάλι, Π.Γ.Ε Κρήτη
Σωστά δομημένο, αρωματικό με πολύ καλή οξύτητα 
και μεγάλη αρωματική γκάμα. Kόκκινα φρούτα που 
δένουν με την παλαίωσή του σε δρύινα βαρέλια. 

ΚOTSIFALI - Domaine Zacharioudakis
Kotsifali, P.G.I CreteKotsifali, P.G.I Crete
Vivid red color and red fruit aromas, perfectly blend 
with aging scent of oak barrels. So and rich in the 
mouth, with “round tannins“ and rich aromac finish.  
Properly structured, aromac with strong acidity.





ΑΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - Κτήμα Αβαντίς
Syrah & Viognier, Π.Γ.Ε. Εύβοια 
Βαθύ ρουμπινί χρώμα. Έντονα αρώματα βιολέτας, 
γλυκόριζας, κόκκινων γλυκών φρούτων, βερίκοκου 
& ισορροπημένου βαρελιού. Στόμα πλούσιο, πικάντικο 
με κομψές βελούδινες ταννίνες και καταλυτική οξύτητα.

AGIOS CHRONOS - Avans EstateAGIOS CHRONOS - Avans Estate
Syrah & Viogner, P.G.I. Evoia  
Dark ruby color, a complex bouquet of apricots, sweet 
red fruit flavors & spicies in an aroma of violet, liquorice. 
Spicy rich palate, delicate fine grained velvet tannins, 
intense acidity and long finish. 

ΑΥΛΟΤΟΠΙ - Κτήμα Τσέλεπου
Cabernet Sauvignon, Π.Γ.Ε Αρκαδία 
Βαθύ κόκκινο χρώμα. Αρώματα βανίλιας, καφέ, 
μπαχαρικών & καβουρδισμένων φρούτων του δάσους. 
Στόμα πλούσιο και εκλεπτισμένη ταννική δομή.

AYLOTOPI - Tselepos Winery
Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon, P.G.I Arcadia 
Deep red colour with pleasant aromas of red berries, 
vanilla, coffee, spices and toast. A rich palee 
combined with finely-structured tannins. 

ΗΔΥΣΜΑ ΔΡΥΟΣ - Κτήμα Τέχνη Οίνου
Merlot, Π.Γ.Ε Δράμα 
Λαμπερό βαθυπόρφυρo χρώμα με αρώματα από σύνθετο 
μπουκέτο μπαχαρικών με ώριμη αγριοφράουλα & 
βατόμουρο. Ευγενικές ταννίνες με διάρκεια στην επίγευση.

IDISMA DRIOS - Wine Art Estate 
Merlot, Merlot, P.G.I Drama 
Deep purple colour. Complex bouquet of spices & ripe 
wild strawberries & blackberries. High alcohol content 
nicely balanced by its crispness and noble tannins, the 
wine is mature, full-bodied, with a long aertaste.

IRANCY - Chateau du Val de Mercy
Pinot Noir, Chablis, Βουργουνδία Γαλλίας
Φρουτώδης μύτη με μπουκέτο κόκκινων & μαύρων 
μούρων και πικάντικα αρώματα (γλυκόριζα, πιπέρι). 
Μωβ αποχρώσεις, στρογγυλό στόμα, βελούδινη δομή.

IRANCY - Chateau du Val de Mercy
Pinot Noir, Pinot Noir, Chablis region, Burgundy, France
Fruity nose with a bouquet of raspberry, cherry, 
blackurrant, blackberry and spicy scents (licorice, 
pepper). Velvety structure.

ERRAZURIZ CARMENERE - Errazuriz Estate
Carmenere, Χιλή
Βαθύ κόκκινο με μωβ αντάυγιες, αρώματα από 
δαμάσκηνο, κεράσι & καφέ. Ισορροπημένη οξύτητα, 
στόμα γεμάτο με μακρά επίγευση.

ERRAZURIZ CARMENERE - Errazuriz Estate
Carmenere, Chile  Carmenere, Chile  
Ruby red with violet nts, aromas of plum & red cherries 
with notes of coffee. Well-balanced acidity, flavour of dark 
& red fruits, dark chocolate, oaky hints & good lenght.

RIDGE GEYSERVILLE - Ridge Vineyards
Ζinfandel, Carignane, Pete Syrah & Alicante 
Bouschetc, Καλιφόρνια
Εξαιρετικά αρώματα κόκκινων φρούτων, μαύρη 
γλυκόριζα, μέντα & εξοτικά μπαχαρικά.

RIDGE GEYSERVILLE - Ridge Vineyards, California 
Zinfandel, Carignane, Pete Syrah, Alicante Bouschetc Zinfandel, Carignane, Pete Syrah, Alicante Bouschetc 
Saturated ruby colour. Intense dark berry fruits, gravel 
earth, black licorice, mint & exoc spices. Well-defined 
tannind, great depth of flavor, enjoyable lenghty finish.



MANDOLAS TOKAJ - Oremus Winery
Λευκός γλυκός οίνος, ποικιλία Furmint, Ουγγαρία 
Υψηλή ποιότητα σταφυλιών και χρόνια παλαίωση Υψηλή ποιότητα σταφυλιών και χρόνια παλαίωση 
επιτυγχάνουν τα αρωματικά χαρακτηριστικά μελιού, 
εξωτικών φρούτων, ακακίας, βερίκοκου και κυδωνιού. 
Το Tokaji κρατάει τα αρώματα του περισσότερο από 
εκατό χρόνια στο μπουκάλι.

MANDOLAS TOKAJ - Oremus Winery
White sweet wine, Furmint variety, Hungary 
Explicit grape quality and long aging in wood bring off Explicit grape quality and long aging in wood bring off 
the fantasc aromac characteriscs of honey, exoc 
fruits, acacia, apricot and quince. Tokaji cherish its 
qualies more than a hundred years in the bole.

EUPHORIA - Ντουράκης
Ρωμέικο Λιαστό, φυσικός γλυκύς λευκός οίνος 
Εξαιρετική πυκνότητα αρωμάτων από λουλούδια & 
εσπεριδοειδή (νεράτζι, μανταρίνι, πράσινο λεμόνι, κίτρο), 
καραμέλας, βουτύρου και μελιού. Πλούσια, κομψή 
γεύση, μεταξένια γλύκα που εξισορροπεί την οξύτητα.

EUPHORIA - Dourakis WineryEUPHORIA - Dourakis Winery
Romeiko Sun-dried, naturally sweet white wine  
The Romeiko variety’s grape is sun-dried for 9 days 
resulng in a naturally sweet wine. Bright golden in 
colour with an aroma of roses, figs & orange blossom. 
Balanced acidity & sweetness for a fresh & elegant wine. 

ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ - Τσάνταλη | SEMI-SWEET - Tsantali
Λευκός ημίγλυκος οίνος
White semi-sweet wine

ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ - Τσάνταλη | SEMI-SWEET - Tsantali
Ερυθρός ημίγλυκος οίνος
Red semi-sweet wine

ΣΑΜΟΣ VIN DOUX
Π.Γ.Ο Σάμος, Γλυκός Λευκός Οίνος. Ποικιλία Μοσχάτο
Ανοιχτόχρωμο χρυσό χρώμα και μυρωδικά αρώματα.

SAMOS VIN DOUX                     
P.D.O. Samos, Dessert white wine, Muscat variety.
                                                                 
                                                                                                                                                            

ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ, Τσάνταλη
Γλυκός Ερυθρός Οίνος
Mπουκέτο από πικάντικα δαμάσκηνα, μόκα και κακάο.

MAVRODAFNI, Tsantalis                   
Dessert Red Wine from Peloponnese. Fine bouquet 
of spicy plums, mocha and cocoa aromas. 




