


Sabrage Champagne 
ALCOHOL  12,5% - 750 ML

Περιοχή: Entre DEux Mers Area, Targon
Ποικιλία: 45%  Chardonnay, 30%  Pinot Noir, 25% Pinot Meunier

Σύνθεση:
Μείγµα φτιαγµένο σε βάση Chardonnay και αποτελείται από 10 έως 20% κρασιά από τα προηγούµενα 2 χρόνια.
Αργή και φυσική καθίζηση (θερµορυθµιζόµενη δεξαµενή από ανοξείδωτο χάλυβα).
 Χωρίς µηλογαλακτική ζύµωση για διατήρηση των αρωµάτων και της φρεσκάδας.
 Ελάχιστη χρήση θείου: ∆οσολογία: 7g/l.

Γευσιγνωσίες:
Στο µάτι: το σοκ του sabering προκαλεί έναν πιο γενναιόδωρο αναβρασµό µε πολύ λεπτές φυσαλίδες που 
συνοδεύονται από κοµψά και πολύπλοκα αρώµατα.
Στη µύτη: διακριτικά λουλουδάτη, η µύτη ανοίγει σε ροδάκινο και βερίκοκο µε αρώµατα αποξηραµένων φρούτων.
Στο στόµα: τα εσπεριδοειδή και τα κίτρινα φρούτα εκτείνονται σε ένα κρεµώδες στόµα γεµάτο στρογγυλότητα.
Ένα κρασί στο απόγειό του, πολύ πατιναρισµένο και προορισµένο για τους λάτρεις της εξαιρετικής σαµπάνιας.

Υπηρεσίες:
Ένα µπουκάλι που ανοίγει µόνο µε τη µέθοδο sabrage για να ζήσετε µια εξαιρετική εµπειρία. Αυτή η cuvée είναι µια 
σαµπάνια µεγάλης ευχαρίστησης που θα απολαύσουµε πίνοντας ως απεριτίφ ή για όλες τις εορταστικές σας 
περιστάσεις.



Πολυτέλειες βαµµένες συσκευασίες του Οίκου San Simone.
Επιλεγµένα σταφύλια Glera, απαλό αχυροκίτρινο χρώµα
µε πρασινωπές νότες. Mε µέτριους αλκοολικούς Βαθµούς,
µε φρεσκάδα και ζωντάνια. Ένα σύνθετο φρουτώδες 
άρωµα, 
φιλόξενο και ευρύχωρο, από µήλα µέχρι αχλάδι, από 
βερίκοκα µέχρι εσπεριδοειδή και λουλουδάτα αρώµατα 
όπως η γουιστέρια και η ακακία µε τριαντάφυλλο, µε µια 
ευχάριστη επίγευση από γλασαρισµένα αµύγδαλα.

Prosecco BRUT Millesimato D.O.C  SILVER EDITION - GOLD EDITION
ALCOHOL 11.5% - 750ml

Περιοχή: Western Friuli  -  Ποικιλία: 100% Glera

Prosecco BRUT Millesimato D.O.C



Prosseco Rose Millesimato
Ροζ απαλό φωτεινό. Εκλεκτό και επίµονο perlage,
Λεπτό και µυρωδάτο µπουκέτο, ευχάριστα φρουτώδες µε 
νότες φρούτων όπως φράουλα, βατόµουρο, κεράσι και 
λουλουδάτες νότες όπως τριαντάφυλλο.
Εξαιρετικά ιντριγκαδόρικο, κοµψό και ισορροπηµένο. 
Ευχάριστο στη γεύση, µε αξιοσηµείωτη φρεσκάδα, 
ενισχυµένη από µια φρουτώδη νότα
και ένα αρωµατικό τέλος.

Prosseco Rose Millesimato EXTRA DRY D.O.C
ALCOHOL: 11% - 750 ml /200 ml

Περιοχή: Prosecco - Ποικιλία: 85% Glera, 15% Pinot Nero



Valdobbiadene Prosecco Superiore EXTRA DRY D.O.C.G
ALCOHOL 11.5 3Lt- 750ml 

Περιοχή: Veneto, Valdobbiadene - Ποικιλία: 100% Glera

Λαµπερό αχυροκίτρινο, µε ελαφρές πρασινωπές ανταύγειες.
Εκλεκτό και επίµονο perlage. Καθαρό και επίµονο, 
ευχάριστα φρουτένιο µπουκέτο που θυµίζει χρυσό µήλο, 
αχλάδι, ροδάκινο και εξωτικά φρούτα, άνθη ακακίας και 
γιασεµιού.
Κοµψό και πειστικό µε συναρπαστική ισορροπία µεταξύ 
απαλότητας και οξύτητας. 
Λεπτό, φρέσκο και επίµονο που θυµίζει έντονες νότες 
λουλουδιών και εσπεριδοειδών.

Valdobbiadene Prosecco Superiore



Λαµπερό αχυροκίτρινο, µε ελαφρές πρασινωπές ανταύγειες. 
Εκλεκτό και επίµονο perlage. Καθαρό και επίµονο 
µπουκέτο, ευχάριστο φρουτώδες µε νότες από εξωτικά
φρούτα, χρυσό µήλο και αχλάδι Williams.
Φρέσκο και ελαφρώς γλυκό, µε ισορροπηµένη απαλότητα 
και δυνατή γεύση, όλα µε µια συναρπαστική ισορροπία. 
Κοµψό, έντονο και επίµονο φινίρισµα, µε φρουτώδες και 
αρωµατικές νότες.

Λαµπερό αχυροκίτρινο, µε ελαφρές πρασινωπές ανταύγειες.
Φρέσκο, µε έντονες και επίµονες λουλουδένιες
και φρουτώδεις νότες, ισορροπηµένη γεύση µε κοµψό 
µεταλλικό φινίρισµα, ιδιαίτερα αποξηραµένο.
Εκλεκτό και επίµονο perlage. Λεπτά λουλουδένιο, 
φρουτώδες άρωµα µε ευχάριστες νότες µήλου και αχλάδι 
Williams.

Organic Asolo Prosecco Superiore Asolo Prosecco Superiore

Organic Asolo Prosecco Superiore BRUT  D.O.C.G
ALCOHOL 11.5% - 750 ml

Περιοχή: Veneto, Asolo D.O.C.G./
Ποικιλία: 100% Glera ORGANIC viticulture

Asolo Prosecco Superiore BRUT D.O.C.G
ALCOHOL 11.5% - 750 ml

Περιοχή: Veneto, Asolo D.O.C.G./
Ποικιλία: 100% Glera



Prosecco Frizzante Treviso SPAGO D.O.C
ALCOHOL 11% - 750 ml

Περιοχή: Veneto, Povince of Treviso - Ποικιλία: 100% Glera

Λαµπερό αχυροκίτρινο µε πρασινωπές ανταύγειες.
Ωραίο περλάτζ. Καθαρό και επίµονο µπουκέτο, ελαφρώς 
φρουτώδες και ευχάριστο λουλουδάτο
που θυµίζει λουλούδια wisteria και ακακίας.
Αρµονικό και στεγνό, φρέσκο και αρωµατικό µπουκέτο.

Prosecco Frizzante Treviso



Prosecco Treviso EXTRA DRY D.O.C
ALCOHOL 11% -200ml - 750ml - 1,5Lt

Περιοχή: Veneto, Treviso Hills  -  Ποικιλία: 100% Glera

Prosecco Treviso
Άχυρο κίτρινο φωτεινός, Εκλεκτό και επίµονο perlage 
Πλούσιο και µυρωδάτο µπουκέτο, ευχάριστα φρουτώδες 
που το θυµίζει το αχλάδι και το χρυσό µήλο της Williams.
Περιτριγυρισµένο, απαλό και ισορροπηµένο,
µε αξιοσηµείωτη φρεσκάδα
ενισχυµένο από µια λουλουδάτη και φρουτώδη νότα.



Prosseco Treviso BRUT D.O.C
ALCOHOL 11% - 750ml

Περιοχή: Veneto, Provincia di Treviso  -  Ποικιλία: 100% Glera

Prosecco Treviso
Αχυροκίτρινο, λεπτή και επίµονη περλάγη
Καθαρό και επίµονο µπουκέτο, που θυµίζει ευχάριστα 
φρουτώδες από πυτιά και άνθη ροδακινιάς.
Αγκαλιασµένος, απαλός, ισορροπηµένος και έντονο αυθάδης 
µε αξιοσηµείωτη φρεσκάδα ενισχυµένη από ένα
φρουτώδες και αρωµατικό.



Prosecco DOC Extra Dry
ALCOHOL  11% - 750 ML

Περιοχή: Veneto-Prosecco 
Ποικιλία: 100% Glera

Prosecco Brut DOC
ALCOHOL  11% - 750 ML

Περιοχή: Veneto-Prosecco 
Ποικιλία: 100% Glera

Χρώµα άχυρο κίτρινο,
Λεπτές και επίµονες φυσαλίδες perlage
Η µυρωδιά του είναι σαν ένα πλούσιο και µυρωδάτο 
µπουκέτο που θυµίζει ευχάριστα φρουτώδες
που θυµίζει το αχλάδι και το χρυσό µήλο της Williams.
Απαλή και ισορροπηµένη γεύση, µε αξιοσηµείωτη 
φρεσκάδα, ενισχυµένη από µια λουλουδάτη και
φρουτώδη νότα.  

Χρώµα άχυρο κίτρινο,
Λεπτές και επίµονες φυσαλίδες perlage
Η µυρωδιά του είναι σαν καθαρό και επίµονο µπουκέτο, 
ευχάριστα φρουτώδες που θυµίζει πυτιά και
άνθη ροδακινιάς. 
Απαλή, ισορροπηµένη και ισχυρή γεύση,
µε αξιοσηµείωτη φρεσκάδα που ενισχύεται από µια 
φρουτώδη αρωµατική νότα.

Prosecco DOC Extra Dry Prosecco Brut DOC



Prosecco Frizzante (Screw Cap) D.O.C 
ALCOHOL 11% - 750 ml - 200ml

Περιοχή:  Veneto, Prosecco  -  Ποικιλία: 100% Glera

Prosecco Frizzante
Λαµπερό αχυροκίτρινο µε πρασινωπές ανταύγειες.
Ωραίο καθαρό και επίµονο µπουκέτο,
ελαφρώς φρουτώδες και ευχάριστα λουλουδάτο
που θυµίζει λουλούδια wisteria και ακακίας.
Αρµονικό και στεγνό, φρέσκο και αρωµατικό µπουκέτο.



MOSCATO D’ASTI D.O.C.G  BLACK LIMITED EDITION 
ALCOHOL 5.5%   750 ML

Περιοχή: Santo Stefano Belbo, Mango  -  Ποικιλία:  100% Moscato Bianco

MOSCATO D’ASTI 
Ανοιχτό αχυροκίτρινο χρώµα µε τυπικές χρυσές αποχρώσεις
Αδιαµφισβήτητα, αρωµατικό όπως κανένα άλλο κρασί. 
Φρέσκα ποικιλιακά αρώµατα σταφυλιού Moscato από 
τριαντάφυλλα, γεράνι, εσπεριδοειδή,
φασκόµηλο και νότες µελιού.
Ευρύ, φρέσκο, κοµψό και καλά ισορροπηµένο σε γλυκύτητα 
και οξύτητα, λείο µε απολαυστικό µακρύ φρουτώδες και 
µεταλλικό φινίρισµα



Moscato d’Asti Rosone  D.O.C.G
ALCOHOL 5.5% - 750ml

Περιοχή: Asti-piemonte  -  Ποικιλία:  Moscato d’Asti DOCG grapes

MOSCATO D’ASTI ROSONE 
Ανοιχτό κίτρινο µε χρυσαφένιες αποχρώσεις.
Τυπικό χαρακτηριστικό των σταφυλιών Moscato,
µε νότες βερίκοκου και ροδάκινου.
Ελαφρύ, απαλό, φρέσκο, γλυκό, πολύ φρουτώδες.
Φίνο, χαρακτηριστικό, ντελικάτο, µε φρουτώδες άρωµα.



Ανοιχτό κίτρινο µε χρυσαφένιες αποχρώσεις.
Τυπικό χαρακτηριστικό των σταφυλιών Moscato,
µε νότες βερίκοκου και ροδάκινου.
Ελαφρύ, απαλό, φρέσκο, γλυκό, πολύ φρουτώδες
Φίνο, χαρακτηριστικό, ντελικάτο, µε φρουτώδες άρωµα.

Ανοιχτό κίτρινο µε χρυσαφένιες αποχρώσεις.
Γλυκό, απαλό µε νότες φρούτων και λουλουδιών. 
Tυπικό χαρακτηριστικό των σταφυλιών Moscato. 

Moscato d’Asti Montefiori Moscato d’Asti Mazzo di Fiori 

Moscato d’Asti Montefiori  D.O.C.G
ALCOHOL 5.5% 750 ml

Περιοχή: Asti Area
Ποικιλία:  Moscato 100%

Moscato d’Asti Mazzo di Fiori  D.O.C.G
ALCOHOL 5.5% 750 ml

Περιοχή: Asti Area
Ποικιλία:  Moscato 100%



Moscato Rosé Dolce Fortuna

∆ιακριτικό ροζέ µε καλή ποσότητα επίµονων 
φυσαλίδων, καλό αφρό.
 Έντονο και φρουτώδες, µε τριαντάφυλλο, 
κόκκινα µούρα και νότες µούρων
∆ροσερό και αρωµατικό.
Η περιεκτικότητα σε αλκοόλ, η γλυκύτητα και 
η οξύτητα είναι τέλεια ισορροπηµένα.

Moscato Spumante Dolce Fortuna

 Έχει χρυσαφί, αχυροκίτρινο χρώµα µε καλή 
ποσότητα επίµονων φυσαλίδων, καλό αφρό. 
Έντονο, φρουτώδες και αρωµατικό.
Αναδύει άρωµα σταφυλιού Moscato µε νότες 
µόσχου και λουλουδιών. Φρέσκια γεύση.
Η περιεκτικότητα σε αλκοόλ, η γλυκύτητα και 
η οξύτητα είναι τέλεια ισορροπηµένα.

Asti Spumante

∆ιακριτικό ανοιχτό αχυροκίτρινο χρώµα µε 
πρασινωπές ανταύγειες.
Ανθεκτική και εκλεκτή περλάζ. 
Φρουτώδης και αρωµατική.
Νότες από άνθη µήλου και ακακίας.
Φρέσκια και ζουµερή γεύση,
στον ουρανίσκο είναι φίνο και κοµψό.

Moscato Rosé Dolce Fortuna
ALCOHOL  8% - 750 ML

Περιοχή: Piedmont
Ποικιλία: Moscato white &

aromatic black grapes.

Asti Spumante D.O.C.G
ALCOHOL  7.5 % - 750 ML

Περιοχή:  Asti
Ποικιλία: Moscato White.

Moscato Spumante Dolce Fortuna 
ALCOHOL  7% - 750 ML

Περιοχή: Piemont
Ποικιλία: Moscato white. 



Motivo Moscato 
ALCOHOL 8 % - 750ml - 200ml

Περιοχή: Friuli  -  Ποικιλία: 100% Moscato. 

 MOTIVO MOSCATO
Λαµπρό αχυροκίτρινο, Εκλεκτό και επίµονο perlage, 
Επίµονο και ευχάριστα φρουτώδες άρωµα µε νότες λευκού 
λουλουδίου και βουλγαρικό τριαντάφυλλο.
Λεπτό, γλυκό, φρέσκο, ισορροπηµένο, µε αρωµατικό και 
αστραφτερό φινίρισµα.



Απαλό έντονο ροζ, Εκλεκτό και επίµονο perlage,
Λεπτό και αρωµατικό µπουκέτο, ευχάριστα φρουτώδες µε 
έντονες νότες φρούτων όπως φράουλα, βατόµουρο, κεράσι 
και λουλουδένιες νότες όπως τριαντάφυλλο. 
Εξαιρετικά κοµψό και ισορροπηµένο, ευχάριστο στη γεύση, 
φρέσκο και αλµυρό µε αρωµατικό τέλος.

Έντονο µωβ κόκκινο, εκλεκτό και επίµονο perlage,
γεµάτο άρωµα που τυλίγει, ευχάριστα φρουτώδες µε νότες 
από άγρια µούρα και µια κοµψή λουλουδάτη νότα στο τέλος  
που θυµίζει τη Βιολέτα.
Εξαιρετικά νόστιµο και έντονο, µε κοµψή απαλότητα και µια 
ενδιαφέρουσα στρογγυλότητα. 
Το σύνολο πολύ ισορροπηµένο µε φρέσκο φινίρισµα και 
επιθετικές τανίνες.

Motivo Rose Extra Dry Motivo Rosso Dry

Motivo Rose Extra Dry 
ALCOHOL  11 % - 750 ml - 1,5 lt

Περιοχή: Trevenezie
Ποικιλία: 70% Glera, 20% Pinot Nero, 10% Raboso

Motivo Rosso Dry 
ALCOHOL  11 % - 750 ml 

Περιοχή: Veneto
Ποικιλία: Refosco, Raboso, Ancellotta. 



Glera Cuvee Extra Dry
  ALCOHOL 11 % - 750 ml

Περιοχή: Veneto and Friuli Venezia Giulia 
Ποικιλία: 100% Glera  

Blanc de Blancs Millesimato Brut
  ALCOHOL 11% - 750 ML 
Περιοχή:  Venetto e Friuli 
Venezia Giulia Trevenezie

Ποικιλία: 100% Glera.

GLERA CUVEE EXTRA DRY BLANC DE BLANCS MILLESIMATO

Άχυρο κίτρινο Brilliant
Εκλεκτό και επίµονο perlage,Καθαρό, λεπτό 
και ευχάριστο άρωµα, ευχάριστα 
φρουτώδες.
Ισορροπηµένο και πολύ φρέσκο, µε καλή 
αρωµατική αντοχή.

Άχυρο κίτρινο Χρώµα, Λεπτές και επίµονες 
φυσαλίδες perlage Καθαρό, λεπτό και 
ευχάριστο άρωµα και ευχάριστα φρουτώδες
Ισορροπηµένη και πολύ φρέσκια γεύση, µε 
καλή επιµονη αρωµατικη, µε ενα ευχάριστα 
αλµυρό και αρµονικό φινίρισµα

Λαµπρό αχυροκίτρινο, Εκλεκτό, επίµονο 
και ευχάριστα φρουτώδες άρωµα µε νότες 
λευκού λουλουδιού και βουλγάρικου 
τριαντάφυλλου.
Λεπτά γλυκό, φρέσκο, ισορροπηµένο,
µε αρωµατικό και αστραφτερό φινίρισµα.

CUVEE DOLCE

Cuvee Dolce 
ALCOHOL  8% - 750 ML

Περιοχή: Friuli
Ποικιλία: Moscato and Malvasia



Απαλό ροζ, µε αφρό µικρής διάρκειας 
Φρουτώδες, αρµονικό  και ευχάριστο
 Απαλή και δροσερή γεύση που τείνει προς γλυκιά.
Καλά ισορροπηµένο µε πιο ελαφριά
περιεκτικότητα  σε αλκοόλ.

Κόκκινο ρουµπινί , µε αφρό µικρής διάρκειας.
 Έντονα φρουτώδες, αρµονικό, εκλεπτυσµένο, 
χαρακτηριστικό του Lambrusco.
∆ροσερή γεύση, γλυκιά και αρµονική.
Απαλή γεύση που τείνει προς γλυκιά.
Καλά ισορροπηµένο µε πιο ελαφριά
περιεκτικότητα  σε αλκοόλ.

Lambrusco Rosato Fiorino d'Oro. Lambrusco Rosso Fiorino d'Oro.

Lambrusco Rosato Fiorino d'Oro. IGT
ALCOHOL  8% - 750 ML

Περιοχή: Emilia Romagna
Ποικιλία: Lambrusco grapes authorized

Lambrusco Rosso Fiorino d'Oro. IGT
ALCOHOL  8% - 750 ML

Περιοχή: Emilia Romagna
Ποικιλία: Lambrusco grapes authorized



Απαλό αχυροκίτρινο χρώµα.
Στη µύτη έχει έντονα φρουτώδη αρώµατα
εσπεριδοειδών και βερίκοκων.
Ο ουρανίσκος είναι γλυκός και ήπιος.

Ανοιχτό αχυρένιο χρώµα,
µε λεπτές και επίµονες φυσαλίδες,
έντονο και ξηρό άρωµα, ζωηρή και
ελαφρώς πικρή γεύση

Gran Dessert Spumante Dolce Cuvée Brut Corte delle Rose  

Gran Dessert Spumante Dolce 
ALCOHOL  9,5% - 750 ML

Περιοχή: Asti
Ποικιλία: White wines Cuvee

Cuvée Brut Corte delle Rose  
  ALCOHOL  11 % - 750 ML 

Περιοχή:  Veneto
Ποικιλία: Cuvee of White Wine grapes 



Έντονο ρουµπινί χρώµα µε πορτοκαλί ανταύγειες,
που τείνουν σε βιολετί και κεραµιδί
µε την πάροδο του χρόνου.
Κοµψό µε νότες βιολέτας, µικρά κόκκινα φρούτα.
∆οµηµένο και αρµονικό, µε επίµονες και απαλές τανίνες.

Ρουµπινί κόκκινο µε µοβ ανταύγειες.
Ισορροπηµένη και αρµονική γεύση
µε ευχάριστη επίγευση αµυγδάλου.
Φρέσκο και φρουτώδες, µε νότες από µαύρα κεράσια, 
σµέουρα και σταφίδες.

Barolo Dolceto d'alba 

Barolo D.O.C.G
ALCOHOL  14% - 750 ML

Περιοχή: Piedmont 
Ποικιλία: Nebbiolo grapes

Dolceto d'alba D.O.C
ALCOHOL  13% - 750 ML

Περιοχή: Piedmont 
Ποικιλία: Dolcetto grapes



Ρουµπινί κόκκινο µε βιολετί αποχρώσεις.
Φρουτώδες µε νότες βιολέτας,
πικάντικα αρώµατα και βαλσάµικο νότες µενθόλης.
 Ξηρό, σωστά τανικό και αρµονικό

Βαθύ ρουµπινί καθαρό κόκκινο χρώµα όταν είναι φρέσκο, 
τείνει να γίνει κεραµιδί κόκκινο µε τη γήρανση. 
Αρµονικό, οινώδες και γεµάτο µε γεύση κόκκινου µούρου. 
Κοµψό, γεµάτο και στεγνό µε γεύση κόκκινου µούρου.

Chianti Barbera d’Asti

Chianti  D.O.C.G
ALCOHOL  12,5% - 750 ML

Περιοχή: Piedmont 
Ποικιλία: Sangiovese-  Canaiolo - Cabernet grapes

Barbera d’Asti D.O.C.G
ALCOHOL  13% - 750 ML

Περιοχή: Piedmont 
Ποικιλία: Barbera grapes



Ρουµπινί κόκκινο κεραµιδί χρώµα.
Αρµονικό και γεµάτο, που χαρακτηρίζεται
από µια γεύση κόκκινου µούρου και κεράσι. 
Καλό σώµα και στεγνό χάρη στις τανίνες.

Άχυρο κίτρινο µε χρυσαφένιες και πρασινωπές ανταύγειες. 
Φρουτώδες µε νότες από αχλάδι, κίτρινο ροδάκινο, 
βερίκοκο, αµύγδαλο και άνθη ακακίας.
Φρέσκια και ξηρή γεύση,
καλά ισορροπηµένη και φρουτώδης.
Χαµηλό κρασί µε ορυκτές αποχρώσεις

Piemonte Ba-Ne Langhe Arneis

Piemonte Ba-Ne D.O.C.G
ALCOHOL  13,5 % - 750 ML

Περιοχή: Piedmont 
Ποικιλία: Barbera and Nebbiolo grapes

Langhe Arneis D.O.C
ALCOHOL  13,5 % - 750 ML

Περιοχή: Piedmont 
Ποικιλία: Arneis grapes



Umi Arione Sushi Wine
ALCOHOL  11 % - 750 ML

Περιοχή:  Italy  -  Ποικιλία:  ∆ιάφορες ποικιλίες λεύκα σταφύλια

Umi Arione Sushi Wine
Από τη σοφή ιταλική οινική παράδοση προς τιµήν της 
ανατολίτικης κουζίνας,
Γεννήθηκε το UMI, το πρώτο κρασί που σχεδιάστηκε
για να συνδυάζεται µε τις γεύσεις της ιαπωνικής κουζίνα
Με χρώµα αχυροκίτρινο έως χρυσαφί.
Ντελικάτο, που θυµίζει φρέσκα λουλούδια και ροδάκινο, όχι 
υπερβολικά αρωµατικός. Η γεύση είναι Μαλακή, φρέσκα 
και αρµονικά.



Έντονο ρουµπινί κόκκινο, έντονο και καθορισµένο µε 
αποχρώσεις. Αξιοσηµείωτα πολύπλοκο και
πικάντικο άρωµα µε κοµψές νότες από βανίλια,
µαύρο πιπέρι, κανέλα, και
εκλεπτυσµένα φρουτώδες αποχρώσεις.
Είναι φρουτώδες και επίµονο µε ένα γλυκό και έντονα 
τανικό, µε µακρύ και ευχάριστο φινίρισµα.

Ρουµπινί κόκκινο µε µωβ αποχρώσεις.
Γλυκό και λεπτό άρωµα που θυµίζει κόκκινα φρούτα
raspberry, blueberry, blackberry. 
Με µπαχαρικά της Μεσογείου.
Απαλό και βελούδινο στο σώµα.
Μια επίµονη γεύση µε ευχάριστα ζεστή επίγευση και
πλήρες φινίρισµα.

Serna Rosso Barrique Merlot Venezia

Serna Rosso Barrique  I.G.T
ALCOHOL  15 % - 750 ML

Περιοχή: Veneto and Friuli Venezia Giulia
Ποικιλία: Refosco, Merlot, Cabernet Sauvignon

Merlot Venezia  D.O.C
ALCOHOL  12,5 % - 750 ML
Περιοχή: Eastern Veneto

Ποικιλία: 100% Merlot



Έντονο ρουµπινί κόκκινο, έντονο και καθορισµένο µε 
αποχρώσεις. Αξιοσηµείωτα πολύπλοκο και
πικάντικο άρωµα µε κοµψές νότες από βανίλια,
µαύρο πιπέρι, κανέλα, και
εκλεπτυσµένα φρουτώδες αποχρώσεις.
Είναι φρουτώδες και επίµονο µε ένα γλυκό και έντονα 
τανικό, µε µακρύ και ευχάριστο φινίρισµα.

Ρουµπινί κόκκινο µε µωβ αποχρώσεις.
Γλυκό και λεπτό άρωµα που θυµίζει κόκκινα φρούτα
raspberry, blueberry, blackberry. 
Με µπαχαρικά της Μεσογείου.
Απαλό και βελούδινο στο σώµα.
Μια επίµονη γεύση µε ευχάριστα ζεστή επίγευση και
πλήρες φινίρισµα.

Cabernet  Franc Venezia Pinot Nero Trevenezie

Cabernet  Franc Venezia D.O.C 
ALCOHOL  12,5 % - 750 ML
Περιοχή: Eastern Veneto

Ποικιλία: 100% Cabernet Franc

Pinot Nero Trevenezie. IGT 
ALCOHOL  12,5 % - 750 ML

Περιοχή: Friuli Venezia Giulia 
Ποικιλία: 100% Pinot Nero



Sauvignon Blanc
Απαλό αχυροκίτρινο, µε πρασινωπές 
ανταύγειες. Έντονο και πολύπλοκο άρωµα, µε 
έντονες φυτικές νότες, θυµίζει φύλλα 
ντοµάτας, πιπεριές, φασκόµηλο, συνοδεύεται 
από ένα έντονο εξωτικό άρωµα.
Έντονο, ορυκτό, κοµψά χυδρό, πολύ 
ισορροπηµένο µε  µακρά και έντονη επίγευση 
µε  έντονες εξωτικές νότες, όπως η παπάγια 
και τα φρούτα του πάθους.

Pinot Grigio
Λαµπερό αχυροκίτρινο µε χρυσές ανταύγειες, 
Φρουτένιο, επίµονο, ευχάριστο λουλουδάτο 
µπουκέτο που θυµίζει αγριολούλουδα και 
άνθη ροδακινιάς.
Έντονη, δοµηµένη, γεύση, µε µια 
συναρπαστική απαλότητα και ισορροπηµένη 
οξύτητα που δίνει ποικιλιακές νότες,
µε µακρά και έντονη επίγευση και
έντονα εξωτική

Chardonnay
Αχυροκίτρινο, µε ανοιχτές πρασινωπές 
ανταύγειες.  Φρουτένιο, επίµονο, ευχάριστo 
λουλουδάτο µπουκέτο που θυµίζει λευκά 
λουλούδια.  Πλούσιο, παχύρρευστο και 
επίµονο, καλά ισορροπηµένο και 
συγχωνευµένη οξύτητα που εξυψώνουν τις 
ποικιλιακές νότες, µε µακρά και έντονη 
επίγευση µε έντονες νότες εσπεριδοειδών.

Sauvignon Blanc I.G.T
ALCOHOL  12,5 % - 750 ML

Περιοχή: Friuli Venezia Giulia 
Ποικιλία: 100% Sauvignon

Chardonnay  D.O.C
ALCOHOL  12,5 % - 750 ML
Περιοχή: Eastern Veneto

Ποικιλία: 100% Chardonnay

Pinot Grigio  D.O.C
ALCOHOL  12,5 % - 750 ML

Περιοχή: Veneto and Friuli Venezia Giulia
Ποικιλία: 100% Pinot Grigio



Αχυροκίτρινο, µε πρασινωπές ανταύγειες.
Έντονο και ντελικάτο µπουκέτο, φρέσκο µε νότες
 από αγριολούλουδα και νότες από κίτρινο µήλο, γλυκό 
αµύγδαλο και φρέσκα αρωµατικά βότανα
 Έντονο και κοµψό, ελαφρώς ορυκτό, µε ισορροπηµένη 
οξύτητα που χαρίζει µακροζωία και φρεσκάδα
 Η νότα λουλουδιών και εσπεριδοειδών
ενισχύεται στην επίγευση.

Άχυρο κίτρινο. Έντονο και καθορισµένο µπουκέτο,
µε νότες λουλουδιών, άγριο τριαντάφυλλο,
µούρα και εξωτικά φρούτα.
Εξαιρετική ισορροπία, έντονα αρωµατικό,
φρέσκο και ταυτόχρονα ανθεκτικό στο χρόνο και
ελαφρώς ορυκτό.
Ισορροπηµένη οξύτητα που χαρίζει µακρά και
έντονη επίγευση µε µεσογειακές πικάντικες νότες.

Friulano Traminer

Friulano  D.O.C FRIULI
ALCOHOL  13 % - 750 ML

Περιοχή: Friuli Venezia Giulia
Ποικιλία: 100% Friulano

Traminer  IGT VENEZIA GIULIA
ALCOHOL  12,5 % - 750 ML

Περιοχή: Friuli Venezia Giulia
Ποικιλία: 100% Traminer Aromatico



Rose Rosa  D.O.C VENEZIA
ALCOHOL 12,5% - 750ml 

Περιοχή: Eastern Veneto  -  Ποικιλία: Raboso Veronese, Refosco, Merlot e Cabernet

Απαλό, έντονο ροζ.
Μεγάλο και έντονο µπουκέτο, µε έντονες νότες λουλουδιών,  
που θυµίζει τριαντάφυλλο, άγρια βιολέτα
και άγριο βατόµουρο.
Μεγάλη κοµψότητα και ισορροπία,
έντονο φρέσκο και  επίµονη γέυση.
Καλά αναµεµειγµένη οξύτητα που δίνει µια µακρά και 
έντονη  επίγευση µε φρουτώδεις και λουλουδένιες νότες.

Rose Rosa



Pinot  Grigio
Άχυρο έντονο κίτρινο, µε χρυσές ανταύγειες, 
Φρουτένιο, επίµονο, ευχάριστο λουλουδάτο 
µπουκέτο που θυµίζει αγριολούλουδα και 
άνθη ροδακινιάς. Έντονη, δοµηµένη, γεύση, 
µε µια συναρπαστική απαλότητα και 
ισορροπηµένη οξύτητα που δίνει ποικιλιακές 
νότες, µε µακρύ και έντονη επίγευση µε 
έντονες νότες εξωτικών και εσπεριδοειδών.

Merlot
Ρουµπινί κόκκινο µε µωβ αποχρώσεις.  
Γλυκό και λεπτό άρωµα που θυµίζει κόκκινα 
φρούτα, raspberry, blueberry, blackberry. 
Με µπαχαρικά της Μεσογείου. Απαλό και 
βελούδινο στο σώµα. Μια επίµονη γεύση µε 
ευχάριστα ζεστή επίγευση και πλήρες 
φινίρισµα.

Rose Venezia
Απαλό, έντονο ροζ. Μεγάλο και έντονο 
µπουκέτο, µε έντονες νότες λουλουδιών, που 
θυµίζει τριαντάφυλλο, άγρια βιολέτα και άγριο 
βατόµουρο. Μεγάλη κοµψότητα και 
ισορροπία, έντονο φρέσκο και  επίµονη 
γέυση. Καλά αναµεµειγµένη οξύτητα που 
δίνει µια µακρά και έντονη  επίγευση µε 
φρουτώδεις και λουλουδένιες νότες.

Pinot  Grigio D.O.C VENEZIA
ALCOHOL 12,5% - 750ml

Περιοχή: Veneto e Friuli Venezia Giulia
Ποικιλία: 100% Pinot Grigio

Rose Venezia D.O.C
ALCOHOL 12,5% - 750ml
Περιοχή: Veneto, Venice

Ποικιλία: Refosco, Cabernet Sauvignon, Merlot

Merlot  D.O.C VENEZIA
ALCOHOL 12,5% - 750ml
Περιοχή: Eastern Veneto

Ποικιλία: 100% Merlot



Limoncello
ALCOHOL 25% - 500ml

Περιοχή: Friuli- Italy  -  Ποικιλία: Sorrento lemon peels macerated

Χρώµα κίτρινο λεµόνι Το Limoncello είναι σαν τη ζωή: 
µερικές φορές είναι γλυκό και κάποιες φορές πικρό και τα 
δύο µαζί δίνουν µια συναρπαστική δυναµική στην 
καθηµερινότητα. Το ίδιο γλυκόπικρο θαύµα χαρακτηρίζει 
αυτό το ιταλικό λικέρ λεµονιού
Το δροσιστικό λεµόνι στη γεύση είναι συνυφασµένο µε τα 
κύρια, φρουτώδη αρώµατα. Στην κορυφή του τερµατισµού 
του και υπόσχεται ένα φρέσκο µεσογειακό τέλος, σαν να 
πίνουµε αυτή τη λιχουδιά σε ιταλικό µπαρ.

Limoncello



Crazy Tropez Rose παρασκευάζεται από τον Gregoire Chaix, 
οινοποιό και ιδιοκτήτη του "Bar du Port"
στο Saint-Tropez στη νότια Γαλλία.
Το πλούσιο και πολύπλοκο µπουκέτο του δίνει σε αυτό το 
ροζέ ένα ζωντανό προφίλ.
Αποδεικνύει πάντα µια υπέροχη γεύση όταν πρόκειται για 
εκπληκτικές οινικές δηµιουργίες 
Αφήστε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από τις διάφορες 
γεύσεις φρούτων που προέρχονται από τον συνδυασµό 40% 
Cinsault, 50% Grenache και 10% Syrah 

Sand Tropez χρησιµοποιεί συνολικά τρία διαφορετικά είδη 
σταφυλιών: Cinsault, Grenache και λίγο Syrah για να 
ολοκληρώσει την εµπειρία. 
Τα σταφύλια µαζεύονται τη νύχτα για να προστατεύσουν τα 
αρώµατά τους, κάτι που σε αντάλλαγµα κάνει το ευγενές 
Sand Tropez ακόµα πιο ευχάριστο.
Το κρασί εκπλήσσει µε τα συνδυασµένα αρώµατα 
γκρέιπφρουτ, λεµονιών και εξωτικών φρούτων όπως 
ανανάδες και passion fruits.

Crazy Topez Sand Topez

Crazy Topez 
ALCOHOL 12.5% - 750ml

Περιοχή: Saint-Tropez
Ποικιλία: Cinsault-Grenache-Syrah

Sand Topez 
ALCOHOL 12.5% - 750ml 

Περιοχή: Saint-Tropez
Ποικιλία: Cinsault-Grenache-Syrah



Chateau Grand Jean Bordeaux Red

Αυτό το υπέροχο απαλό Μπορντό έχει 
σακούλες ώριµων στρογγυλεµένων 
φρουτώδων µε λαχταριστή οξύτητα και 
ελαφρώς πικάντικο φινίρισµα.
Κατασκευασµένο από προσεκτικά
επιλεγµένα αγροτεµάχια σταφυλιών, 
παλαίωσης 10 µηνών σε γαλλική βελανιδιά.

Chateau Grand Jean Bordeaux Blanc

Τραγανό, λαµπερό και φρουτώδες 
χρυσαφένιο λευκό που προσφέρει πικάντικα 
εσπεριδοειδή µε νότες βοτάνων.
Αυτό είναι ένα υπέροχο καλοφτιαγµένο λευκό 
Μπορντό που κυριαρχείται από το Sémillon.

J. Pfister Alsace Pinot Blanc Reserve 

Πρασινοκίτρινο χρώµα. Νόστιµο άρωµα 
λουλουδιών, σταφυλιού και µήλου. Η ξηρή, 
ορυκτόξινη γεύση µυρίζει καλά µε µήλα, 
σταφύλια και αγριολούλουδα. Μακρά, 
φρέσκια και φρουτώδης επίγευση.

J. Pfister Alsace Pinot Blanc Reserve 
ALCOHOL 12% - 750ml
Περιοχή: Alsace AOC

Ποικιλία: 100% Grapes Pinot Blanc

Chateau Grand Jean Bordeaux Red
ALCOHOL  13 % - 750 ML

Περιοχή: Bordeaux France
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon, Merlot,

Cabernet Sauvignon

Chateau Grand Jean Bordeaux Blanc
ALCOHOL  12,5 % - 750 ML
Περιοχή: Bordeaux France

Ποικιλία: Semillon, Muscadelle,
Sauvignon Blanc



Magnum Bordeaux Les Tuileries  WOODEN BOX
ALCOHOL  14,5% - 1,5 Lt

 Περιοχή: France Bordeaux, Medoc
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon,  Merlot

Magnum Bordeaux Les Tuileries
Αυτό το µείγµα Μerlot και cabernet Sauvignon έχει 
δηµιουργήσει ένα κοµψό κρασί µε αρώµατα κόκκινων 
φρούτων,  βατόµουρου και φραγκοστάφυλου.
Αυτό το vintage µπορείτε να το απολαύσετε τώρα ή
σε 5 έως 6 χρόνια.
Έχει υπέροχο µακρύ φινίρισµα.



Chateau Julian Bordeaux Rouge  WOODEN BOX
ALCOHOL  12% - 750 ML

Περιοχή: Entre DEux Mers Area, Targon
Ποικιλία: 35%  Cabernet Sauvignon,60%  Merlot, 5% Cabernet Franc

Chateau Julian Bordeaux Rouge
Είναι φρουτώδες, εύπλαστο και φρέσκο.
Όµορφη κόκκινη ρόµπα.
Πολύ φρουτώδης από µαύρων και κόκκινων φρούτων 
(µαύρο φραγκοστάφυλο, σ. φράουλα).



Chateau Bordeaux La Citadelle  WOODEN BOX
ALCOHOL  13,5% - 750 ML
 Περιοχή: France Bordeaux

Ποικιλία: Cabernet Sauvignon,  Merlot,  Cabernet Franc

Chateau Bordeaux La Citadelle
Φωτεινό ρουµπινί χρώµα. µε µύτη από ζουµερά κόκκινα και 
σκούρα φρούτα, µε µια πινελιά µπαχαρικών και καπνού 
στον ουρανίσκο., µε ευρέως παρούσες τανίνες και επίµονη 
φρουτώδες.
Το Chateau La Citadelle έχει απαλές, ελαστικές τανίνες και 
εµφανίζεται στρογγυλό και ισορροπηµένο. Το Chateau La 
Citadelle µπορείτε να το πιείτε αµέσως όταν είναι έτοιµο, 
αλλά θα µπορεί επίσης να αντέξει µερικά χρόνια ακόµα, 
οπότε γεµίστε την αποθήκη όσο µπορείτε!



Chateau Drouet Bordeaux Rouge  WOODEN BOX  (Package of 2)
ALCOHOL  12,5 % - 750 ML

 Περιοχή:  France, Bordeaux
Ποικιλία:  Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Chateau Drouet Bordeaux Rouge
Βαθύ κεράσι χρώµα µε ώριµο µπουκέτο από σταφίδες και 
µαύρες σταφίδες. Το στυλ του είναι µοντέρνο µε πολλά 
ώριµα φρούτα από το σταφύλι Merlot και µια ωραία άκρη 
στην επίγευση του Cabernet Franc, που δίνει στο κρασί την 
τέλεια ισορροπία. 
 Η γεύση είναι κοµψή µε µια πραγµατικά ωραία ισορροπία 
µεταξύ φρούτων και µαλακών τανινών.



Magnum Bordeaux Rose Carrat 2020

Φωτεινό, απαλό χρώµα µε µια απολαυστική 
απόχρωση αµπέλου ροδάκινο.
Η µύτη αναπτύσσει λεπτές νότες ροδάκινου, 
βερίκοκο και αθάνατο.
Στο στόµα είναι οινώδες µε µια νότα 
καραµέλας.

Chateau Grand Jean Bordeaux Red

Αυτό το υπέροχο απαλό µπορντώ έχει 
σακούλες ώριµων στρογγυλεµένων 
φρουτωδών µε λαχταριστή οξύτητα και 
ελαφρώς πικάντικο φινίρισµα.
Κατασκευασµένο από προσεκτικά επιλεγµένα 
αγροτεµάχια σταφυλιών, παλαίωσης 10 
µηνών σε γαλλική βελανιδιά.

Magnum Bordeaux  Les Tuileries 2018

Το κρασί έχει έντονο χρώµα µε κόκκινο 
ανταύγειο , αυτό το µείγµα Μerlot και 
cabernet Sauvignon έχει δηµιουργήσει ένα 
κοµψό κρασί µε αρώµατα κόκκινων 
φρούτων,  βατόµουρου και φραγκοστάφυλου. 
Αυτό το vintage µπορείτε να το απολαύσετε 
τώρα ή σε 5 έως 6 χρόνια.
Έχει υπέροχο µακρύ φινίρισµα

Magnum Bordeaux  Les Tuileries 2018 
ALCOHOL  14,5% - 1,5 Lt

 Περιοχή: France Bordeaux, Medoc
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon,  Merlot

Magnum Bordeaux Rose Carrat 2020 
ALCOHOL  12,5% - 1,5 Lt

 Περιοχή:  Saint Drezery-France
Ποικιλία:  Grenache 70 % - Syrah 30%

Chateau Grand Jean Bordeaux Red
ALCOHOL  12,5 % - 1,5 Lt 

Περιοχή: Bordeaux France
Ποικιλία: Semillon, Muscadelle

Sauvignon Blanc



Rose Sparkling
ALCOHOL 11.5% - 750 ml

Περιοχή: Penedes, Spain  -  Ποικιλία: Pinot Noir 100% Organic Grape

Rose Sparkling
Το αφρώδες ροζέ κρασί που παρασκευάζεται στο
DO Penedes (Καταλονία, Ισπανία) από την Born Rose 
Barcelona µε βιολογικό πιστοποιητικό, είναι ένα φρέσκο 
κρασί που διατηρεί όλα τα αρώµατα και τις γεύσεις του 
καλύτερου βιολογικού σταφυλιού Pinot Noir. 
Η γεύση και η έντασή του τονίζονται από τις λεπτές 
φυσαλίδες, καλά ενσωµατωµένες και επίµονες. Και µε το 
καλύτερο απαλό ροζ χρώµα που λάµπει στα ποτήρια µας.



Rose Still
ALCOHOL 12% - 1.5 Lt/ 750 ml  

Περιοχή: Penedes, Spain  -  Ποικιλία: Black Grenach, Tempranillo 100% Organic Grape

Rose Still
Ένα ροζέ κρασί από τη Βαρκελώνη της Ισπανία.
Σχεδιασµένο για να απολαµβάνετε ξεχωριστές στιγµές σε 
βεράντες, στην παραλία και µε φίλους.
Πιείτε το παγωµένο και απολαύστε τα φρέσκα αρώµατα 
φράουλας, κερασιού και φραγκοστάφυλου.



503 Rose Premium
ALCOHOL 14% - 750 ml 

Περιοχή: Terra Alta, Spain  -  Ποικιλία: Black Grenache 100% Organic Grape

503 Rose Premium

Αυτό το αποκλειστικό ροζέ είναι φτιαγµένο από Grenache 
Noir από την Terra Alta - Νότια Καταλονία.
Ένα δυνατό, κοµψό ροζέ µε µεσογειακό χαρακτήρα. 
Μια ωραία µύτη από κεράσια, καρπούζι και βατόµουρο.
Οι τροπικές νότες κυριαρχούν σε ένα λουλουδάτο φόντο
από λευκά λουλούδια και δροσιστικές νότες πιπεριού
και βανίλιας. Λίγο γλυκάνισος στην επίγευση.



3 Aperitif 11%
2 Prosecco
1 Soda

Απεριτίφ, το µέτριο αλκοολούχο απεριτίφ, µε ευχάριστα 
γλυκιά γεύση και έντονο άρωµα πορτοκαλιού.
Εξαιρετικό για τη δηµιουργία εξαιρετικών 'sprizz' µε κρασί ή 
prosecco, ή ανάµεικτα για µακριά ποτά και κοκτέιλ.
Η φρέσκια και σαγηνευτική εικόνα το καθιστά ιδανικό 
προϊόν για µια νεανική αγορά.

3 Aperitif 0%
2 Flavors Soda
1 Orange Juice

APERITIF ZERO ° το µη αλκοολούχο απεριτίφ ιδανικό για την 
παρασκευή όλων των κοκτέιλ και ιδιαίτερα για ένα νεανικό 
και µοντέρνο ψεκασµό.

Aperitif Ciemme Aperitif Ciemme ZERO

Aperitif Ciemme
ALCOHOL 11% - 1Lt

Περιοχή: Italy
 

Aperitif Ciemme ZERO
ALCOHOL 0% - 1Lt

Περιοχή: Italy
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Το Vintense Merlot, είναι ένα έντονο,
γενναιόδωρο φρουτωδες κρασί,
τα αρώµατα του φραγκοστάφυλου και του βατόµουρου, 
συνδυάζονται τέλεια µε κόκκινο κρέας και τυρί.  

Το Vintense Chardonnay,
περιγράφετε µε τη λέξη πλούσιο και
εξηγεί την δηµοτικότητα του.
Με τις λεπτές νότες εσπεριδοειδών, αητό το δροσιστικό κρασί 
συνδυάσετε τέλεια µε λευκό κρέας ψαρί και θαλασσινά.  

Vintense Merlot Vintense Chardonnay  

Vintense Merlot  
ALCOHOL FREE - 750ml

Περιοχή: Belgium 
Ποικιλία: 100% Merlot 

Vintense Chardonnay  
ALCOHOL FREE - 750ml - 200 ml

Περιοχή: Belgium 
Ποικιλία: 100% Chardonnay 
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Απαλό αφρώδες και ελαφρές αναβράζουν, ισορροπηµένο, 
κοµψό κρασί µε αρωµατικές γεύσεις  από κόκκινα φρούτα 
που συνδυάζει το φραγκοστάφυλο τη φράουλα και το 
πεπόνι. 

Το Vintense Syrah, µε φρεσκάδα και νότες κόκκινων 
φρούτων, Βατόµουρο, φραγκοστάφυλο και ροδάκινο,
θα σε γοητεύσουν.
Συνδυάζεται για BBQ Σαλάτες και απεριτίφ. 

Fine Bubbles Rose Vintense Syrah

Fine Bubbles Rose
ALCOHOL FREE - 750ml 

Περιοχή: Belgium 
Ποικιλία:  Tempranillo  

Vintense Syrah  
ALCOHOL FREE - 750ml 

Περιοχή: Belgium 
Ποικιλία: 100% Syrah 



Τhe Return The Shore The Black Wave
Ξανθό και κεχριµπαρένιο χρώµα., µέσα στο 
οποίο βρίσκεται µια έκρηξη εξωτικών 
αρωµάτων και γεύσεων από λυκίσκους µε 
νότες απο πευκο και εσπεριδοειδή 
ενισχυµένα µε την τεχνική του dry hopping. 
'Ολα σε τέλεια ισορροπία µε τον χαρακτηρα 
της βύνης να δίνει σώµα, ωστόσο να 
παραµένει διακριτικός. Η  ευχάριστη πικράδα 
µένει για λίγο στη γεύση για να 
αντικατασταθεί µε µια ηπια γλυκάδα στην 
επίγευση.     

Ξανθιά, Απαλή , ντελικάτη και ελαφρώς 
φρουτώδες στη γεύση µε ήπιο αλκοόλ. Οι 
λυκίσκοι- ευγενείς ποικιλίες- υπάρχουν για 
να τονώσουν και να συµπληρώσουν τα 
χαρακτηριστικά της βύνης παρά για να 
τονίσουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η 
πικράδα λόγω της ποικιλίας των λυκίσκων 
είναι χαµηλή.    

 Μαύρη ,όπως δηλώνει και το όνοµα της 
είναι stout. Μια µαύρη µπύρα µε σώµα και 
έντονα αρώµατα καφέ και σοκολάτας που 
παίρνει απο τις καβουρδισµένες βύνες. Ήπια 
πικράδα οι λυκίσκοι και εδώ 
συµπληρώνουν την πολυπλοκότητα των 
βυνών.     

The Return
ALCOHOL 4,5 - 5% - 330ml 

Ποικιλία: Pale Ale Dry Hopped

The Shore
ALCOHOL 4,5% - 330ml 

Ποικιλία: Blonde

The Black Wave
ALCOHOL 5% - 330ml 

Ποικιλία: Stout



Paw Patrol & Rider Paw Patrol Sky & Everest Paw Sponge Bob & Patrick

Απολαύστε το ποτό µας Paw Patrol µε τέλεια 
γεύση λευκού Στάφυλου, µούρων και 
φράουλας. Θα εκπλαγείτε από αυτό το 
αφρώδες ποτό χωρίς αλκοόλ, ειδικά 
σχεδιασµένο για τα µικρά στο σπίτι. 

Τέλεια γεύση λευκού Στάφυλο και µήλα. 
Είναι ένα κλασικό ποτό µε Γεύση φρούτων 
για παιδιά. Ένα υπέροχο προϊόν για 
γενέθλια! εγγυηµένη µεγίστη διασκέδαση. 

Ανακάλυψε το νέο µας ποτό Nickelodeon, 
µε δυο από τούς αγαπηµένος φίλους της 
τηλεόρασης SpongeBob και Patrick!

Απολύστε αυτούς τους δυο χαρακτήρες µε το 
µη αλκοολούχο αφρώδες κρασί µας µε µια 
έκπληκτη γεύση µούρων και κόκκινα 
φρούτα, Ιδανικό για όλη την οικογένεια, 
ειδικά για τα µικρά του σπιτιού. Με φελλό 
Nickelodeon.   

Party Drink
Paw Patrol & Rider 

ALCOHOL FREE - 750ml 

Party Drink
Paw Patrol Sky & Everest 
ALCOHOL FREE - 750ml 

Party Drink
Paw Sponge Bob & Patrick

ALCOHOL FREE - 750ml 



ARTE Sparkling Water - ARTE Still Water

Eνα νέο εξαίσια σχεδιασµένο γυάλινο µπουκάλι, διαυγές και 
φωτεινό, που ξεκινάει στρογγυλό στη βάση του και µε όψεις 
που λεπταίνουν προς τα πάνω, 
ακανόνιστα οκταγωνικά. Ένα µπουκάλι για να στολίσει τα πιο 
κοµψά τραπέζια εστιατορίων της Ιταλίας και όχι µόνο, ικανό 
να µεταδώσει µε την πρώτη µατιά την ιδέα ενός φυσικού 
µεταλλικού νερού που παράγεται µε αγάπη και σερβίρεται 
σύµφωνα µε τα ιδανικά της ίδιας της Τέχνης.

ARTE Sparkling Water
750ml 

ARTE Still Water
750ml ΕΜ
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