Griekenland wijnland
Het land dat alles mee heeft om goede wijnen
te produceren: wijngaarden met een goede
bodemstructuur gelegen aan zee en weinig
schadelijke invloed van vorst of neerslag.
Een jonge generatie wijnmakers is
momenteel bezig het eeuwenoude
potentieel van de bakermat van de wijnbouw
nieuw leven in te blazen.
Bij Attica geniet u van de beste Griekse wijnen.
Vraag gerust om advies en geniet ervan!

Wijnkaart

Witte wijnen
Malamatina Retsina							€ 8,50
Ervaar deze traditionele harswijn. De retsina is één van de meest intrigerende
witte wijnen ter wereld. Een unieke smaak met uniek aroma

Kechribari Retsina								€ 9,50
Ervaar deze traditionele harswijn. De retsina is één van de meest intrigerende
witte wijnen ter wereld. Een unieke smaak met uniek aroma.

Gerovasiliou Assyrtico/Malagouzia					€ 32,50
Geur van exotisch fruit met mooie fruitige en zachte smaak. Past uitstekend
bij de mezedes. Heerlijk om als aperitief te drinken.

Axia Malagouzia								€ 29,50
Een droge witte wijn van de Griekse druivensoort Malagouzia.
Een wijn met een honinggele kleur en een fruitige geur. Deze wijn is geschikt voor
visgerechten en ook zeker voor de Griekse “mezedes”.

Hatzimichális Chardonnay						€ 29,50
Fruitige en droge smaak. Houtgelagerd. Past goed bij lichte vleesgerechten en vis.

Katogi Averoff								€ 23,50
Goude kleur met mooie aroma’s wijn, een zeer mooie afdronk en
een frisse zuivere smaak.

Zitsa										€ 24,50
Een heerlijke volle wijn met een heerlijke zachte afdronk. Deze wijn heeft
een kruidige geur en is bijzonder geschikt voor visgerechten,
salades en grillgerechten.

Rosé wijn
Akakies Rosé								€ 23,50
Een sensuele wijn met een rijke smaak en verfrissende zuurgraad.
De geur van de wijn doet denken aan rijpe aardbeien, kersen en bloemen.

Boutaris Rosé								€ 17,50
Een heerlijke frisse wijn bereid van de druivensoort Xinomavro,
de enige Griekse druivensoort die geschikt is voor het maken van rosé wijn.
Een wijn met een heldere kleur en een heerlijke zachte smaak.

Rode wijnen
Kir-Yianni Estate Xinomavro-Merlot					€ 33,50
Een uniek mengsel van Xinomavro en Merlot. Rijke Ruby kleur,
volle stevige wijn met een stevige afdronk.

Hatzimichalis Cabernet Sauvignon					€ 30,50
Een zeer smaakvolle droge rode wijn, gerijpt in eikenhouten vaten.
Deze wijn heeft vele internationale prijzen gewonnen.

Alpha Estate, Axia								€ 31,50
Axia heeft een volle paarsrode kleur. In de neus geuren als peper, vanille
en fruit van de zwarte bes. Een volle, rijke mond vullende wijn waarbij fluwelen
tannine, fruit, houttonen en prettige zuren om de boventoon strijden.
Een volle, rijke afdronk zorgen voor een feestje.
Wijn/spijs suggesties: krachtig kruidig eten uit de mediterrane keuken,
vleesgerechten als stews en stoofschotel, diverse stevige kazen.

Reserve Nemea								€ 26,50
Een wijn afkomstig van de druivensoort Agiorgitiko. De wijn heeft een
robijnrode kleur. Hij wordt 12 maanden in eikenhouten vaten gerijpt en daarna
nog 12 maanden in de fles. Een heerlijke kwaliteitswijn met een verrukkelijk
bouquét en een frisse smaak.

Paranga Kir-Yianni								€ 29,50
Een uniek mengsel van Xinomavro, Merlot, Syrah en agiorgitiko druiven.
De wijn heeft een goede ruby rode kleur. De smaak is fris en fruitig.

Rapsani Chrysohoou							€ 24,50
Deze wijn is afkomstig van drie Griekse druivensoorten, Xinomavro,
Krasato en Stavrato. Deze combinatie resulteert in een heerlijke droge wijn
met een sterk karakter. De smaak is kruidig en vol en heeft een lange afdronk.

Ampelones - V.Q.P.R.D							€ 27,50
Dieprode robijn kleur met een evenwichtig bouquét van noten en vanille.
Vol en krachtig van smaak, met goed gebalanceerde tannine
zorgt voor een intense lange nasmaak. Heerlijk bij kruidige vleesgerechten.

Zoete wijnen als apperitief of dessert
Vinsanto (0,5l)								€ 27,50

Betekent wijn uit Santorini, Deze exclusieve dessertwijn wordt gemaakt (per glas € 4,50)
van zongedroogde druiven. Een volle elegante wijn met vleugen van honing,
citroen en rozijnen. Een perfecte begeleider van desserts.

