Ψαροταβέρνα ‘Θαλασσινό Αγέρι’

Λίστα κρασιών
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Creta Ολυμπίας

Κρητικός τοπικός οίνος από την ποικιλία Βηλάνα. Λαμπερό χρυσοκίτρινο
χρώμα, αρώματα εξωτικών φρούτων και ντελικάτη οξύτητα.
………………….

ΡΙΖΙΤΗΣ Ντουράκη

Κρητικός τοπικός οίνος από την ποικιλία Βηλάνα. Λαμπερό χρυσοπράσινο χρώμα.
Άρωμα και ευχάριστη δροσερή γεύση σε ισορροπία.
………………….

ΔΙΤΤΟΣ Τσάνταλη

Ο πλούσιος γευστικός χαρακτήρας της ελληνικής ποικιλίας Ροδίτης συνδυάζεται με την
αρωματική προσωπικότητα της κοσμοπολίτικης ποικιλίας Sauvignon Blanc.
………………….

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

Κρητικός τοπικός οίνος από την ποικιλία Βηλάνα. Λευκοκίτρινο χρώμα και
άρωμα που θυμίζει λευκά λουλούδια και φρέσκα φρούτα. Κρασί με μαλακή γεύση, φρεσκάδα, ευχάριστη
οξύτητα και φίνα ισορροπία.
………………….

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ – TREBIANO (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)

Μοναστηριακός επιτραπέζιος οίνος
από την περιοχή Ακρωτηρίου. Διακριτικά αρώματα εσπεριδοειδών, ισορροπημένο στο στόμα με
ικανοποιητικές οξύτητες.
………………….

ΕΝΟΤΡΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)

Κρητικός τοπικός λευκός. Ποικιλία Βηλάνα & Sauvignon Blanc.
Λευκοκίτρινο χρώμα με ποικιλιακά αρώματα.

………………….

MALVAZIA AROMATICA Ντουράκη Η πλουσιότερη σε αρώματα κρητική ποικιλία που εξαπλώθηκε
και πλούτισε τους μεσογειακούς αμπελώνες πριν από 8 αιώνες. Αναζωογονήθηκε τα τελευταία χρόνια
στη μητρίδα γη με τις άριστες γι’ αυτήν κλιματολογικές συνθήκες.

………………….

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Μπουτάρη

ΟΠΑΠ Μαντινεία από την ποικιλία Μοσχοφίλερο. Κρασί
με πρασινοκίτρινες ανταύγειες και αρωματική ένταση που χαρακτηρίζεται από άνθη λουλουδιών.
Γεύση γεμάτη και ισορροπημένη με μακριά αρωματική επίγευση.
………………….

ΟΡΕΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ

Πελοποννησιακός τοπικός οίνος από τις ποικιλίες Μοσχοφίλερο και Ροδίτη.
Χρώμα λαμπερό πρασινοκίτρινο. Τυπικά αρώματα εσπεριδοειδών και τριαντάφυλλου.

………………….

ΚΤΗΜΑ Λυραράκη

Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος από τις ποικιλίες Μοσχάτο, Βηλάνα και Sauvignon
Blanc. Αρώματα αχλαδιού και εξωτικών φρούτων. Πλούσιο σώμα και επίγευση μακράς διάρκειας.
………………….

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ντουράκη (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)

Κρασί από την ποικιλία Βιδιανό, καλλιεργημένη με μικρό
φορτίο ανά πρέμνο. Χρυσοπράσινος οίνος με γοητευτική σύνθεση λεπτών ποικιλιακών αρωμάτων με
κύρια τα ανοιξιάτικα λουλούδια.
………………….

CHARDONNAY Παπαϊωάννου (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ) Πλούσιο άρωμα κίτρινων φρούτων και δυνατή,
καλό-ισορροπημένη γεύση.

………………….

ΣΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Κυρ-Γιάννη

Τοπικός οίνος Φλώρινας από τις ποικιλίες Sauvignon Blanc & ορεινό
Ροδίτη. Λαμπερό ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Αρώματα από εξωτικά φρούτα, γκρέιπφρουτ, λευκόσαρκο ροδάκινο
και ίχνη κηρήθρας. Ισορροπημένο, πλούσιο και δροσερό, με επίγευση μεγάλης διάρκειας.
………………….

ΘΕΜΑ Κτήμα Παυλίδη

Τοπικός Δράμας από τις ποικιλίες Sauvignon Blanc και Ασύρτικο. Αρώματα
εξωτικών και λευκόσαρκων φρούτων, πληθωρικό σώμα που συνοδεύεται με φρεσκάδα.
………………….

ΑΔΟΛΗ ΓΗ Αντωνοπούλου Από τις ποικιλίες Λαγόρθι, Ασπρούδες και Chardonnay. Κύριο
χαρακτηριστικό οι υψηλές οξύτητες που δημιουργούν τέλειο συνδυασμό με ψάρι και οστρακοειδή.

………………….

Ψαροταβέρνα ‘Θαλασσινό Αγέρι’
SAUVIGNON BLANC Καριπίδη (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)

Τοπικός Κρανώνα (Θεσσαλία) από 100% σταφύλια της
ποικιλίας Sauvignon Blanc. Αρώματα μάνγκο και λευκόσαρκου ροδάκινου. Σώμα φρουτώδες και ισορροπημένο, με
μεγάλης διάρκειας επίγευση.
………………….

ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ Γαία Οινοποιητική

ΟΠΑΠ Σαντορίνης από την ποικιλία Ασύρτικο. Χρώμα
λευκοκίτρινο. Αρώματα που συνδυάζουν εσπεριδοειδή και κάποια νότα πικάντικης πιπεριάς. Γεύση μεστή και
πλούσια.
………………….

ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ

Απαλό πρασινοκίτρινο χρώμα με προκλητική διαύγεια. Οίνος με έντονα φρουτώδη
αρώματα που θυμίζουν εξωτικά φρούτα, ροδάκινο και εσπεριδοειδή. Η γεύση του πλούσια και δροσιστική με
εξαιρετική ισορροπία, ευχάριστη οξύτητα και μεγάλη αρωματική επίγευση.
………………….

NOSTOS ROUSSANE Κτήμα Μανουσάκη Από 100% Roussane από τον αμπελώνα Μανουσάκη
στο Βατόλακο Χανίων και σε υψόμετρο 350-650 μέτρων. Ζυμώνεται και ωριμάζει σε καινούργια γαλλικά
δρύινα βαρέλια. Κίτρινο με πράσινες ανταύγειες, αρωματικό, πλούσιο, παχύ, ισορροπημένο.
Από τα καλύτερα λευκά κρασιά της Ελλάδας.
………………….
ΟΒΗΛΟΣ Κτήμα Βιβλία Χώρα (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)

Τοπικός Παγγαίου Όρους από τις ποικιλίες Semillon και
Ασύρτικο, περασμένος από δρύινο βαρέλι. Αρώματα ώριμων φρούτων. Ισορροπημένη οξύτητα και μεγάλη
επίγευση.
………………….

Ερυθρά Κρασιά
ΣΕΜΕΛΗ ΕΡΥΘΡΟ

Αγιωργίτικο 75% - Cabernet Sauvignon 25%. Ωριμάζει για 12 μήνες σε δρύινα γαλλικά

βαρέλια. Βαθύ κόκκινο χρώμα, εντυπωσιακό μπουκέτο αρωμάτων με έντονη την παρουσία κόκκινων φρούτων και
μπαχαρικών και πλούσιο, καλά δομημένο σώμα.
………………….

ΡΕΤΣΙΝΑ Χανίων εμφιαλωμένη 0,5 lt. ………………………………………………………………………………………….........................
ΡΕΤΣΙΝΑ χύμα 1 lt. …………………………………………………….........................……………………………………………………….…………..
Χύμα λευκό (Βηλάνα) 1 lt. …………………………………………………………………………………………............................................
Χύμα κόκκινο δικής μας παραγωγής (Cabernet Sauvignon με Grenache Rouge) 1 lt. …………………………………
Χύμα κόκκινο (Μαρουβάς) 1 lt. ……………………………………………………………………......................................................

