Λίστα Κρασιών

Λευκά
Μερκούριος Μαλαγουζιά

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Μια συνεργασία του Μερκούριου µε το Πύργο Κανιάρη.
Χρυσοκίτρινο χρώµα µε εκφραστικό ποικιλιακό άρωµα και γεύση από
ροδάκινο, αχλάδι, πράσινη πιπεριά και νότες λουλουδιών και βασιλικού.
Πλούσιο στο στόµα, καλή οξύτητα και µεγάλη διάρκεια στην επίγευση.
Μοσχοφίλερο Μπουτάρη

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Το Μοσχοφίλερο Μπουτάρη παράγεται από σταφύλια
επιλεγµένων ορεινών αµπελώνων της Μαντινείας, υψόµετρου 650 µέτρων.
Το ξηρικό σύστηµα καλλιέργειας, το υψόµετρο, ο όψιµος τρυγητός, δίνει
συνήθως λευκά κρασιά µε χαµηλό αλκοολικό βαθµό, υψηλή οξύτητα,
χαρακτηριστικό λεπτό άρωµα και δροσερή φρουτώδη γεύση. Ένα
ιδιαίτερο αρωµατικό κρασί στη καλύτερη έκφραση της ποικιλίας.
Σαµαρόπετρα Κυρ Γιάννη

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Χαρµάνι ορεινού Ροδίτη και Sauvignon Blanc από τους
αµπελώνες της Σαµαρόπετρας στο οροπέδιο του Αµυνταίου. Χάρη στο
µοναδικό του µικροκλίµα και στην οινοποίηση του Κυρ Γιάννη,
Σαµαρόπετρα χαρακτηρίζεται από φρέσκο άρωµα λευκών ανθέων
εσπεριδοειδών, δροσερή οξύτητα και µακριά επίγευση.
Βιβλία Χώρα

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Βιβλίa Χώρα ονοµάζονταν κατά την αρχαιότητα οι πλαγές
του Παγγαίου όρους, όπου παραγόταν ο περίφηµος Βιλινός οίνος από την
οµώνυµη ποικιλία. Στο Κτήµα Βιβλια Χώρα καλλιεργούνται σύµφωνα µε τα
πρώτυπα βιολογικής αµπελουργίας ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες. Το
Ασύρτικο και το Sauvignon Blanc συνδυάστηκαν για να δώσουν έναν
πλούσιο φρουτώδη λευκό οίνο.
Κτήµα Άλφα Μαλαγουζιά

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Το κτήµα Άλφα λευκό αποτελεί επιτοµή αρµονικής σύνθεσης
της τέχνης του Αµπελουργού µε τη φιλοσοφία του Οινοποιού.
Κρυστάλλινο, λαµπερό µε υποκίτρινο χρώµα, µε ελαφρά πρασινωπές
ανταύγειες. Μύτη έντονη και πλούσια, τυπική της ποικιλίας, µε
αρώµαταεσπεριδοειδών, φρούτων του πάθους και µε γλυκιά χροιά
πεπονιού στο τέλος. Ένας µοναδικής τυπικότητας και ιδιαίτερα
πολύπλοκος οίνος.

Ροζέ
Μερκούριος Rosè

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Μια συνεργασία του Μερκούριου µε το Πύργο Κανιάρη.
Ποικιλία Syrah. Χρυσοκίτρινο χρώµα µε εκφραστικό ποικιλιακό άρωµα και
γεύση από ροδάκινο, αχλάδι, πράσινη πιπεριά και νότες λουλουδιών και
βασιλικού. Πλούσιο στο στόµα, καλή οξύτητα και µεγάλη διάρκεια στην
επίγευση.
Μελιαστό Σπυρόπουλου

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Από επιλεγµένο ώριµο Μοσχοφίλερο του βιολογικού
αµπελώνα του Κτήµατος Σπυρόπουλου και µικρές επιλεγµένες ποσότητες
βιολογικού Αγιωργίτικου, το Μελιαστό έχει χαρακτηριστικά αρώµατα
τριαντάφυλλου και καραµέλλας φράουλα. Ευχάριστο µε στρογγυλή γεύση
και µακριά επίγευση.

Κόκκινα
Μερκούριος Syrah

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Μια συνεργασία του Μερκούριου µε το Πύργο Κανιάρη. Βαθύ
κόκκινο χρώµα, µε ιώδεις ανταύγειες. Αρώµατα κόκκινων φρούτων,
αποξηραµένων δαµάσκηνων και πλούσια γεύση µε διακριτική παρουσία
του βαρελιού.
Αγιωργίτικο Μπουτάρη

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Το Αγιωργίτικο Μπουτάρη προέρχεται από επιλεγµένους
αµπελώνες των κοινοτήτων Λεοντίου και Αρχαίας Νεµέας στη
Πελοπόννησο. Το ιδιαίτερο µικροκλίµα των περιοχών αυτών, σε
συνδυασµό µε την εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών οινοποίησης, έχουν ως
αποτέλεσµα τη παραγωγή ενός κρασιού µε βαθυκόκκινο χρώµα, αρώµατα
κόκκινων φρούτων, βανίλιας και κακάο, πλούσια δοµή και µαλακή γεύση.
Παράγκα Κυρ Γιάννη

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Η Παράγκα Κυρ Γιάννη φέρει την αδιάψευστη σφραγίδα του
οινοποιού Γιάννη Μπουτάρη. Ελαφρύ, φρουτώδες, πικάντικο και
απολαυστικό, συνδυάζει τολµηρά το ξινόµαυρο µε Syrah και Merlot που
καλλιεργούνται στη Δυτική Μακεδονία.
Grande Reserve Μπουτάρη

Τιµή:

Ξηρός οίνος. Παλαιωµένος σε βαρέλι. Επιλεγµένα σταφύλια της ποικιλίας
Ξινόµαυρο, κρασί που παλαιώνει τέσσερα χρόνια σε δρύινα βαρέλια και
φιάλες. Επιδέχεται περαιτέρω παλαίωση. Πλούσιο κρασί µε βαθυκόκκινο
χρώµα. Τα γλυκά αρώµατα αποξηραµένων φρούτων, µε κυρίαρχα τη
ντοµάτα και το σύκο, συνδυάζονται µ’αυτά της παλαίωσης, όπως η
κανέλλα, η βανίλια, το ξύλο και τα µπαχαρικά.

Οι φιάλες κρασιών είναι 750 ml

Λευκό κρασί ποτήρι
Μερκούριος Μαλαγουζιά
Μοσχοφίλερο Μπουτάρη
Βιβλία Χώρα
Κτήµα Άλφα

Ροζέ κρασί ποτήρι
Μερκούριος Rosè
Μελιαστό Σπυρόπουλου

Κόκκινο κρασί ποτήρι
Μερκούριος Syrah
Αγιωργίτικο Μπουτάρη
Παράγκα Κυρ Γιάννη

Αφρώδης οίνος ποτήρι
Σανγκρία ποτήρι
Μοσχάτο D’Asti ποτήρι

Σαµπάνιες
Moët & Chandon
Moët & Chandon Mini
Dom Perignon

Le Petite Cirque Blanc
Ένα ντελικάτο λευκό κρασί από τις ποικιλίες
Chardonnay & Ασύρτικο, καλλιεργηµένες στα
χαµηλής χαµηλής στρεµµατικής απόδοσης αµπέλια
του Μεσενικόλα και της Δαφνοσπηλιάς. H γεύση
του, αιθέρια και µαγική, µοιάζει µε το ελαφρύ
πέταγµα των δύο ακροβατών του στον αέρα…
Η αύρα της Λίµνης Πλαστήρα έδωσε µια άλλη
διάσταση σε αυτές τις δύο ποικιλίες που χαρίζουν
ένα αιθέριο λευκό κρασί µε λαµπερό χρυσοκίτρινο
χρώµα, µε εκλεπτυσµένα αρώµατα µπανάνας,
αχλαδιού και άλλων κίτρινων φρούτων, που
συνεπαίρνει τον ουρανίσκο αλλά και τη φαντασία…
Le Petite Cirque Rosé
Ένα αιθέριο µονοποικιλιακό ροζέ κρασί, από την
ιστορική ποικιλία «Μαύρο Μεσενικόλα» από τους
ορεινούς αµπελώνες του οµώνυµου χωριού. Η
αυθεντική γεύση του έχει µια ισορροπηµένη
γλυκύτητα, σαν την άσκηση ισορροπίας του
ζευγαριού της ετικέτας του πάνω σε µια ρόδα
ποδηλάτου…
Οι µεθυστικές µυρωδιές από πέταλα τριαντάφυλλου
και οι αισθήσεις φρέσκων φρούτων, το χρώµα του
που ακροβατεί ανάµεσα στο ροζ και στο πορτοκαλί
αφήνουν τη φαντασία να ταξιδέψει σε στιγµές
ν ο σ τ α λ γ ι κ έ ς , σ τ ι γ µ έ ς µ ι α ς ά λ λ η ς ε πο χ ή ς ,
προκαλώντας συναισθήµατα χαράς και ευφορίας.
Le Petite Cirque Rouge
Ένα µαγικό κόκκινο, φρέσκο κρασί µε τη µοναδική
γεύση και άρωµα της ποικιλίας του θρυλικού
«Μαύρου Μεσενικόλα» και το άγγιγµα της γαλλικής
ποικιλίας Syrah. Η δυνατή κληρονοµιά και η
ισορροπηµένη του προσωπικότητα µοιάζει µε τη
«δεµένη» αρµονία των 3 ισορροπιστών του…
Ένα ισορροπηµένο κρασί µε ρουµπινί χρώµα,
λουλουδένια µύτη, τρυφερό βορειοευρωπαϊκό
στόµα και γεµάτη επλουλουδιών και φρέσκων
φρούτων του δάσους, που σε ταξιδεύει στο χρόνο
και στη µαγεία.
Ατοµική συσκευασία 187 ml

Τιµή:

