dolce

vita
by Trinity Wines

Κρασιά & εκλεκτά αποστάγματα

Mέσα από την ανεξάντλητη συλλογή των κρασιών &
αλκοολούχων ποτών της, η Trinity Wines σας προτείνει μια
σειρά προϊόντων που ταιριάζουν σε κάθε ζαχαροπλαστείο
που θέλει να κάνει τη διαφορά.

follow us!

Εξώφυλλο: H κορυφαία grappa Marolo με τα μικρά παραδοσιακά γλυκά -παραγωγή του
Οίκου Marolo- που περιέχουν grappa.
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Champagne

Το θρυλικό εστιατόριο Maxim’s de Paris που από το 1893 έχει
γράψει ιστορία στην παριζιάνικη νύχτα δεν θα μπορούσε να
μην έχει τη δική του Σαμπάνια.
Παράγεται από τον Οίκο Σαμπάνιας Dangin Paul et Fils, στην
Celles sur Ource, στην καρδιά της περιοχής της Καμπανίας,
από 95% Pinot Noir, 3% Chardonnay και 2% Pinot Meunier.

Maxim’s de Paris Champagne Brut
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

Λαμπερό χρυσαφένιο χρώμα με φινετσάτες
λεπτές φυσαλλίδες που σχηματίζουν κομψά
κορδόνια. Κομψά αρώματα λουλουδιών
συνδυάζονται με απολαυστικές νότες από
λευκόσαρκα φρούτα και φρέσκιες νύξεις
εσπεριδοειδών. Δροσερό άγγιγμα με καλό
όγκο και ξηροκαρπάτα αρώματα μαζί με
νότες μπριος στο στόμα.
Καλή διάρκεια με δροσιστική ενέργεια.
Φιάλη 750ml
(σκέτη ή στην μονή συσκευασία της με extra χρέωση)
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sparkling

Franciacorta Cuvée
Prestige
Ca’ Del Bosco

Lombardia, Ιταλία
Chardonnay, Pinot Nero,
Pinot Bianco
Η Cuvée Prestige του Οίκου
Ca´Del Bosco είναι το
αποτέλεσμα ιδιοφυούς
ανάμειξης των καλύτερων
ραγών Chardonnay, Pinot
Nero και Pinot Bianco που
προέρχονται από 134
αμπελώνες. Τα σταφύλια
οινοποιούνται χωριστά και
αφού αναμειχθούν μαζί με
άλλο ένα 20% τουλάχιστον
από τα καλύτερα κρασιά
προηγουμένων εσοδειών το
τελικό blend αφήνεται να
ωριμάσει για 28 μήνες για να
δημιουργηθεί αυτό το
πλούσιο κρασί.

Από την Λομβαρδία με την
απαράμιλλη Franciacorta, έως το
Veneto και τα Prosecco του, μέχρι τα
κομψά γαλλικά αφρώδη, ένας
κόσμος με την ελαφρότητα των
φυσαλίδων...

Prosecco DOC Rosé
Torresella

Prosecco Extra Dry
Torresella

Veneto, Ιταλία
Glera, Pinot Nero

Veneto, Ιταλία
Glera 100%

Ένα σχετικά νέο προϊόν, το
ροζέ Prosecco -όχι απλά
Spumante- παράγεται από
Glera και Pinot Nero που
ζυμώνουν χωριστά. Απαλό
ροζ σομόν με φινετσάτο
αφρισμό, αναδύει
λουλουδάτα αρώματα με
νότες εσπεριδοειδών και
κόκκινων φρούτων. Διαθέτει
ευχάριστη προσωπικότητα,
δομή αλλά και φρουτένια
φρεσκάδα.

Ένα υπόξηρο (extra dry)
Prosecco με αχυρόξανθο
λαμπερό χρώμα και
ντελικάτο μπουκέτο.
Ισορροπημένο, με ζωηρή
οξύτητα που, μαζί με τον
κομψό αφρισμό του, του
προσδίδουν μια
αναζωογονητική αίσθηση
φρεσκάδας.

Φιάλη 750ml

Φιάλες 375ml, 750ml, 1,5lt.
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Φιάλη 750ml

sparkling
Volparessa Prosecco Extra-Dry
Reguta
Veneto, Ιταλία
Glera 100%

Prosecco
Valdobbiadene
Santa Margherita
Veneto, Ιταλία
Glera 100%

Φινετσάτο και δροσιστικό αφρώδες,
ιδανικό για απεριτίφ και στιγμές χαράς.
Απαλό λεμονί, με διακριτικά αρώματα
lime,
περγαμόντου, ροδάκινου και
απολαυστικά περάσματα πράσινου
μήλου. Ελαφρύ, με διακριτικές παιχνιδιάρες
φυσαλίδες.
Φιάλη 750ml

Ένας φρέσκος και νεανικός
αφρώδης οίνος με λαμπερό
αχυροπράσινο χρώμα με
πρασινωπές ανταύγειες και
ζωηρές φυσαλίδες.
Κομψή αρωματική σύνθεση,
με αναζωογονητικά
αρώματα λουλουδιών,
λευκόσαρκα ροδάκινα,
ακακία, νότες μήλου
“Rennet” και ανανά.
Ισορροπημένο, με καλή
οξύτητα, αφήνει στο στόμα
μια υπέροχη
αίσθηση δροσιάς.

Ca’ Stella
Anselmi Zellina
Veneto, Ιταλία
Glera 100%

Υπέροχα δροσιστικό και
κομψό ξηρό αφρώδες,
ιδανικό για απεριτίφ.
Λαμπερό κιτρινόξανθο, με
ζωηρό παιχνίδι φυσαλίδων.
Δροσιστικό στο στόμα με
σπινθηροβόλα οξύτητα και
νύξεις εσπεριδοειδών.
Φιάλη 750ml

Φιάλη 750ml

Διατίθεται και κουτί δώρου
1 φιάλης 750ml.
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And more sparkling...

Veuve du Vernay Brut
Veuve du Vernay

Veuve du Vernay Rosé
Brut NV
Veuve du Vernay

Λαμπερό αχυρόξανθο με
πρασινωπές ανταύγειες
διαθέτει επίμονο αφρισμό
και κομψή αρωματική
παλέτα με τα πυρηνόκαρπα
φρούτα να ξεχωρίζουν μαζί
με νότες εσπεριδοειδών και
αμυγδάλων σε απαλό φόντο
ευωδιών ζύμης. Απαλό και
δροσιστικό στο στόμα, με
θαυμάσια ισορροπία,
υπόσταση και μεταξένια υφή
μέχρι το μακρύ τελείωμα
σε νότες λεμονόπιτας.

Νόστιμο ροζέ αφρώδες από
την περιοχή της
Βουργουνδίας στην Γαλλία.
Απαλό ροζ χρώμα, λαμπερό,
με επίμονες φυσαλίδες που
σχηματίζουν κομψό
αφρισμό. Κόκκινα φρούτα
στη μύτη παίζουν σε
αρμονική συμφωνία με
δροσερές νύξεις
εσπεριδοειδών.
Ισορροπημένο, με δύναμη,
χάρη και πλούσιο φρούτο,
μέχρι το μακρύ του
τελείωμα.

Chardonnay, Pinot Noir

Φιάλη 750ml
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Spumante Rosé
Santa Margherita

Veneto, Ιταλία
Chardonnay, Glera, Malbec
Ένα κρυστάλλινα λαμπερό απαλό ροζ σομόν
που αναδύει υπέροχα ανθικά αρώματα με
φρουτώδεις πινελιές που θυμίζουν
λευκόσαρκα φρούτα και νύξεις από κόκκινα
μικρά φρούτα του δάσους.
Ζωηρό και νεανικό, ξηρό, γεμίζει το στόμα
φρεσκάδα και απολαυστικό φρούτο
Φιάλη 750ml
Διατίθεται και κουτί δώρου 1 φιάλης 750ml.

Winetails
Peleano Wine Cocktail
Πελοπόννησος

Αρώματα εκρηκτικά, φυσαλίδες δροσιστικές,
γεύση γλυκιά. Ένα αφρώδες αρωματισμένο
cocktail με βάση το κρασί με αρώματα
λουλουδιών και lime. Μόνο με 6% αλκοόλ.

Peleano Wine Cocktail Rosé
Πελοπόννησος

Αφρώδες cocktail με βάση το κρασί που έχει
εμπλουτιστεί με αρώματα από΄τριαντάφυλλα
και εσπεριδοειδή. Γοητευτικό ροζ χρώμα με
παιχνιδιάρες φυσαλίδες και γλυκιά γεύση.

Φιάλες 250ml, 750ml

We love!
Οι φιάλες 750ml είναι εφοδιασμένες
με έξτρα πώμα ώστε στην απίθανη
περίπτωση που μείνει λίγο Peleano
στη φιάλη να κλείσει ξανά!

Moscato Rosa
Anselmi Zellina
Friuli, Ιταλία
Moscato

Ημιαφρώδες και ημίξηρο, το
Moscato Rosa διαθέτει
πληθωρικό μπουκέτο
αρωμάτων με το
τριαντάφυλλο να κυριαρχεί
στο σύνολο. Διακριτικά
γλυκό, με σπινθηροβόλα
αίσθηση των απαλών
φυσαλίδων στο στόμα.
Ιδανικό παγωμένο, πίνεται
σαν cocktail με μια φέτα
πορτοκάλι.
Φιάλη 750ml
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The Bellinis
Bellini Sei Bellisimi
by Giancarlo Mancino
Ιταλία

To διάσημο και πολύ αγαπητό cocktail Bellini συνδυάζει εξαιρετικής
ποιότητας αφρώδες κρασί με πούλπα από απολαυστικά και γευστικά
ροδάκινα. Ένα έτοιμο cocktail με μόλις 6% αλκοόλ.
Φιάλη 750ml

Belli.No Sei Bellisimi
by Giancarlo Mancino
Ιταλία

Με 0% αλκοόλ, τo Belli.No διαθέτει 100% γεύση
και ποιότητα χωρίς να «επιβαρύνεται» με αλκοόλ.
Για όλες εκείνες τις περιστάσεις που μας θέλουν νηφάλιους,
αλλά όχι χωρίς γεύση.
Ακαταμάχητος συνδυασμός!
Φιάλη 750ml
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Moscato D´Asti
Sweet & Fizzy

Εικόνα από το WineFolly.com

Moscato d’Asti Pietro
Forno
Il Falchetto
Piemonte, Ιταλία
Moscato

Ένα ημιαφρώδες γλυκό
λευκό κρασί από την
περιοχή του Asti. Ανάλαφρο,
με διακριτικό αφρισμό και
πληθωρικά, εκφραστικά
ανθικά αρώματα που
φέρνουν στο νου
τριαντάφυλλα και γιασεμιά.
Δίπλα τους, γλυκές νότες
από ζουμερά, ώριμα
λευκόσαρκα ροδάκινα του
δίνουν τη φρουτώδη χροιά
του.
Στο στόμα φινετσάτο, γλυκό,
σχεδόν παιχνιδιάρικο.
Φιάλη 750ml

‘Moscato is the best dessert wine in
the world… and Nivole is constantly
the best’.
(Michael Broadbent, Director of Christie’s
and Master of Wine’s President)

Nivole Moscato d’ Asti
Michele Chiarlo

Piemonte, Ιταλία
Moscato

Στο ανώτερο «σκαλί» της ποιοτικής
κλίμακας στην μεγάλη οικογένεια των
Moscato d´Asti, βρίσκεται το Nivole του
χαρισματικού οινοποιού Michele Chiarlo.
Λαμπερό αχυροκίτρινο με την
χαρακτηριστική, πληθωρική αρωματική
«ταυτότητα» του Moscato Bianco, που
πλημμυρίζει τη μύτη με γλυκές μνήμες από
αγιόκλημα μαζί με ζουμερά ροδάκινα και
βερίκοκα. Μεταξένια υφή στο στόμα με
γευστική ένταση, σπιρτόζικη οξύτητα,
φινετσάτη γλυκιά και δροσιστική αίσθηση
από τις διακριτικές φυσαλίδες. Τελείωμα όλο
φρεσκάδα που διαρκεί απολαυστικά.
Φιάλη 750ml
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White wines

SANTA MARGHERITA Pinot Grigio

Τrentino Alto Adige | 100% Pinot Grigio
Από το 1961 ο Οίκος Santa Margherita
κυκλοφόρησε το πρώτο λευκό Pinot Grigio. H
γκρίζα αυτή ποικιλία δίνει ένα ερωτεύσιμο,
φινετσάτο, δροσερό λευκό με κομψά αρώματα
πράσινων μήλων Golden που κυριαρχούν στην
αρωματική του σύνθεση. Στο στόμα είναι
ζωηρό και φρέσκο, με τον όγκο και την
οξύτητα να ισορροπούνται θαυμάσια, δίνοντας
ένα νοστιμότατο αποτέλεσμα.
Φιάλες 375ml, 750ml, 1.5lt

CA MAIOL Lugana Prestige

Lombardia | 100% Turbiana
Aπό την ντόπια ποικιλία Turbiana, ένα απολαυστικό λευκό με
αχυροπράσινη «φορεσιά», κρυστάλλινα λαμπερό, με πεντακάθαρα
αρώματα πράσινου μήλου, lime, βοτάνων (άγριο θυμάρι) μαζί με μνήμες
λευκού πιπεριού. Απαλό στο στόμα, με θαυμαστή ισορροπία,
ολοκληρώνεται σε μια ελαφρά ορυκτή επίγευση.

TORRESELLA Sauvignon Blanc

Veneto | 100% Sauvignon Blanc
Λαμπερό αχυροκίτρινο, με πρασινωπές ανταύγειες. Τυπική αρωματική
σύνθεση όπως αυτή εκφράζεται στη βόρεια Ιταλία, με βοτανικές νότες
που θυμίζουν κουφοξυλιά και διακριτικές νύξεις τροπικών φρούτων. Στο
στόμα είναι δροσερό και απαλό, με αναζωογονητική οξύτητα.

TORRESELLA Chardonnay

Veneto | 100% Chardonnay
Λευκό ξηρό κρασί, με βαθύ αχυροκίτρινο χρώμα. Διαθέτει τα λεπτά,
κομψά χαρακτηριστικά αρώματα της ποικιλίας ενώ στο στόμα η κοφτερή
του οξύτητα το διατηρεί ελκυστικά φρέσκο.

TORRESELLA Pinot Grigio

Veneto | 100% Pinot Grigio
Λαμπερό, κρυστάλλινης διαύγειας αχυροκίτρινο με πρασινωπές
ανταύγειες, ευωδιάζει εσπεριδοειδή και λευκόσαρκα φρούτα (μήλο,
αχλάδι) ενώ στο στόμα η σπιρτόζικη οξύτητά του διατηρεί μια
απολαυστική φρεσκάδα μέχρι το τελείωμα.
Φιάλη 750ml
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Rose
wines
Τhe Pale by Sacha Lichine

Var,
Provence | Grenache, Rolle, Syrah, Cinsault
Aπαλό ροζ σομόν, ευωδιάζει ζαχαρωμένη
φλούδα πορτοκαλιού και ελαφριά
περάσματα από λουλούδια, μαζί με ροζ
grapefruit. Ισορροπημένο μεταξύ όγκου και
οξύτητας, ολοκληρώνεται σε μια επίγευση
ελαφρά ορυκτή με νύξεις πασχαλιάς και
πεπονιού.
Φιάλη 750ml

Διατίθεται και
κουτί δώρου 1
φιάλης 750ml.
(έξτρα χρέωση)

SANTA MARGHERITA Stilrosé Trentino - Alto Adige

Grapello, Barbera, Sangiovese, Marzemino
Ένα εξωστρεφές απαλό ροζέ κρασί, σε χρώμα αχνό πορτοκαλί-ροδί, με
εκφραστικό αρωματικό μπουκέτο που θυμίζει σμέουρα και εσπεριδοειδή
αλλά και διακριτικά μπαχαρικά. Ευκολόπιοτο, με απολαυστικό φρούτο στο
στόμα, ισορροπημένη οξύτητα και μια φοβερή αίσθηση φρεσκάδας.
Φιάλη 750ml

TORRESELLA Pinot Grigio Rosato

Venezia | 100% Pinot Grigio
Aπαλό και κρυστάλλινα λαμπερό σε απόχρωση ροζ του χαλκού, με
γοητευτική παλέτα αρωμάτων που κυμαίνεται ανάμεσα σε εσπεριδοειδή
και μικρά κόκκινα φρούτα. Αιθέριο και δροσερό, με ζωηρή οξύτητα και
γεμάτη γεύση που ολοκληρώνεται σε ελαφρά πικάντικο τελείωμα.
Φιάλη 750ml

CLARENDELLE Rosé Bordeaux | Merlot, Cabernet Sauvignon
Aπό τον ιστορικό Οίκο Clarence Dillon -ιδιοκτήτες του κορυφαίου Haut-Brion, ένα ροζέ Bordeaux που δημιουργείται
από μικρής διάρκειας εκχύλιση των σταφυλιών. Απαλό ροζ χρώμα που εκπέμπει φινέτσα. Εξαίσια μύτη, με ένταση
όπου ξεχωρίζουν νότες λουλουδάτες όπως τριαντάφυλλο αλλά και σανγκουίνι, βερίκοκο και γκρέιπφρουτ. Άγγιγμα
δροσιστικό και πολύπλοκο με ώριμα φραγκοστάφυλα. Υπέροχη ισορροπία μεταξύ όγκου και φρεσκάδας.
Φιάλη 750ml
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Whispering Angel
Caves d´Esclans

Provence
Grenache, Cinsault, Rolle
Το διάσημο ροζέ της Προβηγκίας που σε κάθε του
σοδειά παραμένει ακαταμάχητο. Καλαίσθητο, με
αναζωογονητική φρεσκάδα, εκλεπτυσμένο.
Φινετσάτο αρωματικό μπουκέτο, ευωδιάζει
Προβηγκία: νύξεις λεβάντας, αγριοτριανταφυλλιάς
με φρουτώδεις νότες όπως φράουλας, ροδιού και
κερασιού συνδυάζονται με πικάντικα περάσματα
γαρυφαλόκαρφων. Δροσιστικό άγγιγμα, με ζωηρή
οξύτητα, θαυμάσια δομή και μακρά επίγευση.
Φιάλες 375ml, 750ml, 1.5lt, 3lt
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Red wines
Negresco
Cà Maiol

Lombardia
Gropello, Marzemino, Sangiovese, Barbera
Ωριμασμένο για ένα χρόνο σε γαλλικά δρύινα βαρέλια
διαθέτει μια γοητευτική ισορροπία μεταξύ φρούτου
και ξύλου. Βαθυκόκκινο, με σκούρες μωβ ανταύγειες
αναδύει πληθωρική μύτη με κόκκινα και μαύρα
φρούτα, πικάντικα μπαχαρικά και βαλσαμικές νότες.
Σαρκώδες, με στρογγυλές τανίνες και πολυπλοκότητα
που κλιμακώνει την απόλαυση μέχρι το τελείωμα σε
νότες φρούτων και μπαχαρικών.
Φιάλη 750ml

Sassoregale Sangiovese
Τenuta Sassoregale
Maremma Toscana
Sangiovese

Ένα κρασί με αγαπησιάρικο χαρακτήρα.
Έντονο κόκκινο ρουμπινί, με ελαφριές
κεραμιδί ανταύγειες. Ώριμη και
γενναιόδωρη μύτη που ευωδιάζει
κεράσια morello, άγρια μούρα και
γήινες νύξεις. Μαλακό, με ευγενικές
τανίνες, εκφράζεται γευστικά σε τόνους
μαύρων φρούτων και διακριτικών
μπαχαρικών μέχρι το καλής διάρκειας
τελείωμα.
Φιάλη 750ml

Zellina Merlot
Anselmi Zellina
Friuli-Venezia Giulia
Merlot
Ένα ερυθρό με ευκολόπιοτο χαρακτήρα
που πίνεται και μόνο του. Νεανικό,
αναδύει αρώματα από μαύρα και
κόκκινα φρούτα ενώ στο στόμα είναι
απαλό και φρουτώδες, με τανίνες
στρογγυλές και καλή διάρκεια.

Clarendelle Rouge
Domaine Clarence Dillon
Bordeaux
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Από τον Οίκο που βρίσκεται πίσω από τα Chateaux Haut-Brion, La Mission
Haut-Brion και Quintus, μια αξιόλογη πρόταση από τον ευρύτερο αμπελώνα
του Bordeaux που αποτελεί μια πολύ καλή «εισαγωγή» στα ερυθρά της
μεγάλης αυτής Ονομασίας Προέλευσης. Βαθυκόκκινο, λαμπερό, με ώριμο
μπουκέτο όπου ξεχωρίζουν γλυκόριζα και μαύρο φραγκοστάφυλο.
Βελούδινο, με θαυμάσια δομή, συνδυάζει δύναμη και φινέτσα.

Φιάλη 750ml
Φιάλες 750ml, 1.5lt

13

Dolce Vita by Trinity Wines

Sweet
Wines

Clarendelle Amberwine, 500ml
Domaine Clarence Dillon
Inspired by Haut-Brion

Monbazillac
Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle
Ένα γλυκό κρασί από την περιοχή
Monbazillac που και αυτό παράγεται από
σταφύλια που έχουν προσβληθεί από την
ευγενή σήψη (Botrytis Cinerea). Το όνομά
του, Ambewine εκφράζει το χρώμα του που
γίνεται όλο και πιο σκούρο
χρυσαφί όσο το κρασί ωριμάζει.
Γοητευτική αρωματική παλέτα,
με ζαχαρωμένα βερίκοκα, ανανά
και κίτρο με ανθικές και μελένιες
νότες. Γλυκιά αίσθηση στο στόμα,
με οξύτητα που του χαρίζει
φρεσκάδα και δεν το αφήνει
να βαραίνει. Επίμονη
επίγευση σε νότες ώριμων
βερίκοκων.
Φιάλη 500ml

Lions de Suduiraut
Château Suduiraut

Sauternes, Bordeaux
Sémillon 92%, Sauvignon Blanc 8%
Τα «λιοντάρια» του Suduiraut προσφέρουν μια πολύ καλή
ευκαιρία απόλαυσης ενός Sauternes από «σπίτι».
Ο πρωτοκλασσάτος πύργος Château Suduiraut αποφάσισε να
κυκλοφορήσει μια πιο νεανική και προσεγγίσιμη ετικέτα που
προσφέρει μια «ματιά» στον μαγικό κόσμο των Sauternes.
Χρυσόξανθο λαμπερό στην όψη, αναδύει ζαχαρωμένα βερίκοκα και
πεπόνι, λίγες καπνιστές νύξεις και περάσματα ορυκτά. Αφήνοντάς
το να ανασάνει, γίνονται φανερές και η βανίλια μαζί με φρούτα του
πάθους. Απαλό και γλυκό άγγιγμα, με ωραία δροσιστική οξύτητα.
Βερίκοκο και πεπόνι επανέρχονται στο στόμα έως την
απολαυστικά επίμονη επίγευση σε νότες αποξηραμένου βερίκοκου.
Φιάλη 750ml
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Grappa

Marolo Grappa di Moscato Après
42%
Distilleria Marolo
Piemonte, Ιταλία

Μια απίθανη grappa από την απόσταξη
στεμφύλων της ποικιλίας Moscato.
Παλαιωμένη για 5 χρόνια σε μικρά δρύινα
βαρέλια από τη Σικελία που έχουν
φιλοξενήσει το γλυκό αρωματικό κρασί,
Moscato di Pantelleria.
Διαθέτει λαμπερό, χρυσοκίτρινο χρώμα με
κεχριμπαρένιες ανταύγειες και πλούσια
αρώματα φρέσκων αλλά και ζαχαρωμένων
φρούτων με πικάντικες «φρυγανισμένες»
πινελιές. Γεμάτο σώμα, εκλεπτυσμένο και
μεταξένιο, με γεύση λουλουδιών και
φρούτων και επίγευση σε νότες αμυγδάλου.

Marolo Grappa di Moscato 42%
Distilleria Marolo
Piemonte, Ιταλία

Τα στέμφυλα του Moscato d'Asti
αποστάζονται και δίνουν μια διαφανή και
διαυγή grappa με αρωματικό και
διακριτικά ευχάριστο άρωμα. Απαλό στο
στόμα, με ωραία γευστική και αρωματική
ένταση.

Φιάλη 700ml

Φιάλη 700ml

Marolo Grappa di Barolo For Four 50%
Distilleria Marolo
Piemonte, Ιταλία

Μια εξαιρετική ιδέα για δώρο, αυτή η όμορφη
συσκευασία συνδυάζει τις 4 κορυφαίες παλαιωμένες
γκράπες από Nebbiolo του Οίκου Marolo. Περιέχει τις
γκράπες 9, 12, 15 και 20 ετών σε μικρές φιάλες των
200ml.
Kασετίνα 4 Χ 200ml
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Grappa

We love!
Μοναδικό λικέρ χαμομηλιού με
grappa με τόσο καθαρά αρώματα
που νομίζεις πως βρίσκεσαι σ’ ένα
λιβάδι γεμάτο χαμομήλια!

Marolo Grappa di Amarone 45%
Distilleria Marolo

Marolo Milla Liquore di
Camomilla con Grappa 35%
Distilleria Marolo

Piemonte, Ιταλία

Piemonte, Ιταλία

To Milla παρασκευάζεται από την
εκχύλιση των λουλουδιών του χαμομηλιού
στη grappa. Τα άνθη του χαμομηλιού
συλλέγονται όταν ωριμάσουν πλήρως και
στη συνέχεια αφήνονται για 11 μήνες μέσα
στη γκράπα. H συνταγή του είναι στην
οικογένεια για πολλές γενιές αφού το
λικέρ χαμομηλιού είναι ένα από τα
παραδοσιακά κεράσματα της περιοχής
Langhe.
Καταναλώνεται παγωμένο ή και on the
rocks.

Μια εκλεπτυσμένη, γενναιόδωρη grappa
Amarone που διαθέτει όλα τα εξαιρετικά
χαρακτηριστικά των ποικιλιών που
χρησίμευσαν για την παραγωγή του
πλούσιου αυτού κρασιού της περιοχής
της Verona. Η παλαίωσή της σε δρύινα
βαρέλια της δίνει το ιδιαίτερο βαθύ
κεχριμπαρένιο χρώμα. Υπέροχη μύτη με
φρουτώδεις νότες κερασιού μαζί με
αμύγδαλα, φουντούκια και, προς το τέλος,
μέντας και γλυκάνισου. Στο βάθος
διακρίνονται επίσης βαλσαμικές και
βοτανικές νότες.

Φιάλη 1500ml με ή χωρίς κουτί

Φιάλη 750ml
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Cognac

Cognac Hardy Legend 1863
Cognac Hardy
Γαλλία

Το Legend 1863 αποτελεί φόρο τιμής στον κόσμο του Cognac και στην οικογένεια Hardy. Άξιος διάδοχος
του Napoléon, που συνδυάζει την κομψότητα της Petite Champagne με τη λεπτότητα των Borderies. Μια
μοναδική φιάλη με κομψό σχεδιασμό που απεικονίζει τον κόκορα, το σύμβολο του Οίκου αλλά και της
Γαλλίας. Όμορφη και πολύπλοκη μύτη με εσπεριδοειδή και καφέ καπουτσίνο με νύξεις βανίλιας. Στο
στόμα είναι γεμάτο και κομψό, με τα αρώματα της μύτης να επανέρχονται μέχρι την μακρά του επίγευση.
Φιάλες 50ml, 700ml

Cognac Hardy X.O.
Cognac Hardy

Cognac Hardy Tradition Organic
V.S.O.P. 40%
Cognac Hardy

Γαλλία

Για τη δημιουργία αυτού του βιολογικού
VSOP επιλέχθηκαν μικρές εκτάσεις υψηλής
ποιότητας. Το Hardy Organic ενστερνίζεται το
στυλ «cognac υψηλής ραπτικής» του Οίκου
σε όλη του την απαλή, θηλυκή κομψότητα.
Αυτό το VSOP ξεχωρίζει για την πρόσθετη
νότα φρεσκάδας και αρωματικής
καθαρότητας. Κομψή και ντελικάτη μύτη με
αγριολούλουδα. Στο στόμα είναι απαλό και
μεταξένιο, με νότες βανίλιας, φουντουκιού και
εξωτικές νότες κανέλας. Μακρύ τελείωμα.

Το Hardy XO παλαιώνει σε δρύινα βαρέλια
Limousin για περίπου 15 χρόνια. Προέρχεται
από τις ποικιλίες Folle Blanche και Colombard
από τα καλύτερα crus του Cognac, τις
περιοχές Grande Champagne και Petite
Champagne. Δοκιμάζοντάς το κανείς
καταλαβαίνει πως έχει να κάνει με ένα
ξεχωριστό cognac. Κεχριμπαρένιο και
λαμπερό, με βαθιές κοκκινωπές ανταύγειες,
ευωδιάζει ροδοπέταλα, ώριμους χουρμάδες
και κουτί πούρων. Στο στόμα είναι μεταξένιο,
με πλούσια γεύση με μακρά επίγευση που
επιμένει απολαυστικά.

Φιάλη 700ml

Φιάλη 700ml

Γαλλία
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Armagnac
Castarède V.S.O.P. 40%
Armagnac Castarède
Γαλλία

Κεχριμπαρένιο, λαμπερό και διαυγές αφήνει
παχιά δάκρυα στα τοιχώματα του ποτηριού
σε κάθε ανάδευση. Φρουτώδης μύτη,
ευχάριστη, με ελαφριές νότες πιπεριού,
ινδικής καρύδας και καρυδιών. Δίπλα τους,
νότες μελένιες μαζί με αποξηραμένα
δαμάσκηνα. Στο στόμα είναι απαλό, με λεπτή
και ισορροπημένη γεύση που επιβεβαιώνει
τη μύτη.

We love!
Διατίθενται πολλές διαφορετικές
σοδειές, όλες σε φιάλες 500ml στο
ξυλοκιβώτιό τους.

.Φιάλη 700ml

Castarède Armagnac 1991 500ml
Armagnac Castarède
Γαλλία

Αρώματα λουλουδιών ακακίας με νότες
καρυδιού και καφέ χαρακτηρίζουν αυτό το
νόστιμο Armagnac που παράγεται στην
καρδιά του Bas Armagnac.
Φιάλη 500ml
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Cocktails
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Hybou Ruby Rumble Sour 21,5%

Φρέσκο, φρουτώδες, πικάντικο... Ο τέλειος
συνδυασμός εξωτισμού και φινέτσας που
θα προσελκύσει τους καλοφαγάδες.
Απολαύστε το σε ένα ποτήρι γεμάτο με
πάγο και μια φέτα λεμόνι.
Περιέχει: Vodka Γαλλίας, ξηρό βερμούτ,
orange bitters, φρούτα του πάθους, βανίλια
Μαδαγασκάρης, κόκκινο ιβίσκο.
Φιάλη 700ml

HyBou L’Aperitivo 17,5%
ΗyBou Tropical Negroni
30,5%
Το κλασικό Negroni σας
μεταφέρει σε τόπους
εξωτικούς με ένα υπέροχο
μείγμα παράδοσης και
νεωτερισμού. Φρέσκο, με
γεμάτο σώμα, φέρνει σε
αρμονία πικρές και τροπικές
νότες. Σερβίρεται σε ένα
ποτήρι γεμάτο με πάγο.
Γαρνίρετε με ένα κομμάτι
ανανά και βουαλά! Περιέχει:
Botanic West Indian Bitter,
Rum, κόκκινο βερμούτ, λικέρ
ανανά, εκχύλισμα καρύδας.
Φιάλη 700ml

Φρέσκο και αρωματικό, το L'aperitivo μας μεταφέρει στις
τέσσερις γωνιές του κόσμου με κάθε γουλιά. Η χαμηλή
περιεκτικότητά του σε αλκοόλ του προσδίδει ισορροπία και
αρωματικό πλούτο. Απολαύστε το σε ένα ποτήρι γεμάτο με
παγάκια ή με ανθρακούχο νερό. Γαρνίρετε με μια φλούδα
λεμονιού κι απολαύστε.
Περιέχει: Λικέρ μπαχαρικών Καραϊβικής, κόκκινο βερμούτ,
Vodka, βάμμα γλυκάνισου, πράσινο τσάι γιασεμί.
Φιάλη 700ml

HyBou Gimlet Normand 26,5%

Η έκφραση του μινιμαλισμού σε ένα κοκτέιλ... Απλό και
φυσικό, σαν ένα λουλουδάτο αεράκι με μια ιδέα οξύτητας.
Απολαύστε το παγωμένο ή σερβίρετέ το σε ένα ποτήρι γεμάτο
με παγάκια. Διακοσμήστε με μια πινελιά λάιμ.
Περιέχει: Gin Νορμανδίας, Lime Cordial.
Φιάλη 700ml

ΗyBou Metropolitan Manhattan
30,5%

Το απολαυστικό κλασικό cocktail Manhattan
έτοιμο σε ένα λεπτό! Απολαύστε το στο τέλος
ενός γεύματος σε ένα ποτήρι γεμάτο με πάγο.
Προσθέστε μια φέτα πορτοκάλι.
Περιέχει : Blended Scotch whisky, Bourbon,
Calvados Fine, Pale Sherry, Vermouth,
Arοmatic Bitters, Tonka Bean & Ginger Syrup.
Φιάλη 700ml
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Premium Mixers
Soda Water
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Η απόλυτη σόδα, φυσική και διαυγής με εκρήξεις εκατομμυρίων φυσαλίδων!
Γευστική Πρόταση:
Ένα Premium Mixer ιδανικό για τη δημιουργία long drinks ή cocktails. Συμπληρώνει τα cocktails αφού
συνδυάζεται με όλα τα αλκοολούχα, αφρώδη και μη κρασιά και bitter aperitifs. Φυσικά, σκέτο, με πολύ πάγο,
φρέσκες φράουλες και φύλλα δυόσμου γίνεται ένα δροσιστικό moctail!

Tonic Water
Η γνωστή, αιχμηρή και ιδιαίτερη γεύση της κινίνης εμπλουτισμένη με άπειρες φυσαλίδες ανθρακικού.
Γευστική Πρόταση:
Ένα Premium Mixer ιδανικό για τη δημιουργία long drinks ή cocktails. Φυσικά, είναι ο κλασικός σύντροφος του
dry gin για το απόλυτο Gin n´Tonic! Σκέτο, με πολύ πάγο σαν αναψυκτικό χαμηλής θερμιδικής αξίας.

Ginger Beer
Γεύση έντονου και εξωτικού spicy ginger, που προέρχεται από φυσική ζύμωση,
εμπλουτισμένο με άπειρες φυσαλίδες ανθρακικού.
Γευστική Πρόταση:
Ιδανικό για τη δημιουργία long drinks ή cocktails. Εξαιρετικός συνδυασμός με
whisky, λευκό ή μαύρο ρούμι για ένα έξτρα spicy long drink. Υπέροχο και σκέτο, με
πολύ πάγο και φέτες λεμονιού και ginger.

Bergamot n’ Mandarin Soda
Μεσογειακός συνδυασμός εσπεριδοειδών. Περγαμόντο και μανταρίνι σε απόλυτη ισορροπία
με άπειρες φυσαλίδες ανθρακικού.
Γευστική Πρόταση:
Ένα Premium Mixer ιδανικό για τη δημιουργία long drinks ή cocktails. Συνδυάζεται
υπέροχα με μαύρο ρούμι, vodka αλλά και με bitter aperitifs. Επίσης, σκέτο, με πολύ
πάγο και φύλλα δυόσμου.

Cucumber n’ Basil Tonic
Δροσιστικός συνδυασμός από αγγούρι και βασιλικό μαζί με άλλα
αρωματικά βότανα της ελληνικής γης για ένα φρέσκο tonic, με άπειρες
φυσαλίδες ανθρακικού.
Γευστική Πρόταση:
Ιδανικό για τη δημιουργία long drinks ή cocktails. Εξαιρετικός συνδυασμός με
ελληνικά αποστάγματα, gin, vodka ή, ακόμα και με λικέρ μαστίχα! Δροσιστικό και σκέτο,
με πολύ πάγο και φλοίδες αγγουριού.

Pink Grapefruit Soda
Ισορροπημένη γεύση γλυκόπικρου ροζ γκρέιπφρουτ, με άπειρες φυσαλίδες
ανθρακικού.
Γευστική Πρόταση:
Ένα Premium Mixer ιδανικό για τη δημιουργία long drinks ή cocktails.
Συνδυάζεται εξαιρετικά με tequila, gin ή vodka. Επίσης, σκέτο, με πολύ πάγο και
μια φέτα lime.
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