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DRY WHITE WINE, P.G.I. MARKOPOULO SAVATIANO 100%

Bright gold and clear in colour, delicate bouquet, aroma of citrus. Medium acidity, 

long and pleasant aftertaste. A fine accompaniment to Mediterranean dishes, 

seafood, fish, white meat.

SWEET PUMPKIN SALAD
with grilled ‘manouri’ cheese, goji berries, green apple,

spinach leaves & sweet mustard vinaigrette sauce

ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΓΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 100%

Διαυγές, χρυσοπράσινο. Πολύπλοκο στη μύτη, με αρώματα ξύλου, μπαχαρικών 

και εσπεριδοειδών. Πυκνό αλλά όχι βαρύ στο στόμα με ισορροπημένη παρουσία 

βαρελιού. Συνοδεύει ψάρια οστρακοειδή

και λευκά κρέατα με σάλτσα.

ΣΑΛΑΤΑ ΓΛΥΚΙΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
με ψητό μανούρι, goji berries, πράσινο μήλο,

φύλλα από σπανάκι & σως γλυκιάς βινεγκρέτ μουστάρδας

GRANATUS CABERNET SAUVIGNON 70% AGIORGITIKO 30%

Warm rosé colour, fine aroma of flower blossom, red fruit and pepper.

ORZO PASTA WITH SHRIMPS 

GRANATUS CABERNET SAUVIGNON 70% ΑΓΙΩΡΓIΤΙΚΟ 30%

Ροδί  χρώμα, λεπτά αρώματα λουλουδιών, κόκκινων φρούτων

και πιπεριάς.

ΚΡΙΘΑΡΟΤΟ ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ

KALOGERI - CABERNET  SAUVIGNON DRY RED WINE P.G.I. ATTIKA 

CABERNET SAUVIGNON 100%

Deep ruby in colour, complex bouquet of ripe red fruit, spice and vanilla hues. 

Round and tannic palate, intense aftertaste. Can be aged. Accompanies red meat, 

game, rich sauces. 

SLOW-COOKED BEEF CHEEKS

with sweet potato puree & leek confit

ΚΑΛΟΓΕΡΙ - CABERNET SAUVIGNON ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ Π.Γ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ | 

CABERNET SAUVIGNON 100%

Σκούρο πορφυρό χρώμα και πολύπλοκο μπουκέτο όπου κυριαρχούν τα ώριμα 

κόκκινα φρούτα και τα μπαχαρικά σε φόντο βανίλιας. Γεύση στρογγυλή, μαλακές 

ταννίνες και έντονη επίγευση. Δυνατότητα βαθιάς παλαίωσης. Συνοδεύει κόκκινα 

κρέατα, κυνήγι και πλούσιες σάλτσες.

ΣΙΓΟΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
με πουρέ γλυκοπατάτας & πράσο κονφί

MELIAS SWEET WHITE WINE P.G.I. ATTICA | MALAGOUZIA 100%

Golden colour with an acacia-honey aroma. A smoky wine with a ripe pineapple 

bouquet. Textured cedar on the medium-length with a layered finish and a fine 

balance. A dessert wine and a fine accompaniment to fruits and sweets.

PAVLOVA WITH FRESH STRAWBERRIES

ΜΕΛΙΑΣ ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ Π.Γ.Ε. ΑΤΤΙΚΗ | ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 100%

Χρώμα χρυσαφί με άρωμα ανθόμελου, ώριμου ανανά, υφή κέδρου και 

κλιμακωτή επίγευση. Τέλεια ισορροπημένο. Συνοδεύει φρούτα και μικρά γλυκά.

.

ΠΑΒΛΟΒΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ

If you are experiencing allergy or intolerance to a substance or ingredient,
please contact the restaurant manager for further information.

Σε περίπτωση που παρουσιάζετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποια ουσία ή συστατικό, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του εστιατορίου μας για περισσότερες πληροφορίες.


