


ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΜΑΣ / OUR WINES 

ΙΔΕΑ 2021 
Οίνος Λευκός Ξηρός, Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος 
Ασσύρτικο- Μαλαγουζιά 

Λαμπερό κιτρινοπράσινο χρώμα. Έντονα αρώματα λευκών λουλουδιών, 
εσπεριδοειδών και λευκόσαρκων φρούτων. Στο στόμα αναδεικνύει 
φινέτσα με δροσερή οξύτητα και φρουτώδη επίγευση.  
Σερβίρεται στους 12-14°C  
12.5% acl. by vol  

IDEA 2021 
White Dry Wine Protected Geographical Indication Peloponnese 
Assyrtiko- Malagouzia 

Bright yellow-green color. Intense aromas with an array of citrus, white 
flowers and stone fruits. The palate is delicate, fresh with a fruity 
aftertaste. 
Served at 12-14°C  
12.5% acl. by vol  

ΥΦΟΣ 2021 
Οίνος Λευκός Ξηρός, Ποικιλιακός 
Κυδωνίτσα- Μαλβάζια- 5% Gewurtztraminer 

Ύφος κομψό και εκλεπτυσμένο. Αρώματα πολύπλοκα με ιδιαίτερη 
ένταση. Προσφέρει ένα πληθωρικό κρασί με νότες μανταρινιού, 
κυδωνιού, γιασεμιού και ανθέων πορτοκαλιάς. Η επίγευση 
εμπλουτίζεται από μία κομψή πικάντικη αίσθηση.  
Σερβίρεται στους 10-12 °C  
12.5% acl. by vol  

YFOS 2021 
White Dry Wine, Varietal Wine 
Kidonitsa- Malvazia- 5% Gewurtztraminer 

This beautiful blend offers a generous wine with notes of tangerine, 
quince, jasmine and orange blossoms. On the palate reveals notes of 
roses and white flowers with zesty orange and sweet spiciness.  
Served at 10-12 °C 
12.5% acl. by vol  



 

 

  
 
 

           
     
 
 
 

ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 2019 
Οίνος Λευκός Ξηρός, Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος 
Chardonnay 
 
Λαμπερό χρυσοκίτρινο χρώμα με πράσινες ανταύγειες. Άρωμα κομψό 
που κυριαρχεί το μήλο και ο ανανάς σε συνδυασμό με νότες βανίλιας. 
Γεύση γεμάτη δροσερή και σαρκώδης με μακριά επίγευση. Ωριμάζει 
για 3 μήνες σε καινούργια γαλλικά βαρέλια από ακακία.  
Σερβίρεται στους 9-11 °C  
13% acl. by vol  
 

 
THOUSAND YEARS 2019 
White Dry Wine Protected Geographical Indication Peloponnese 
Chardonnay 
 
Brilliant gold color with green hues. Rich flavor in which dominates 
apple and pineapple, with notes of vanilla. Fresh and fleshy taste with a 
long after taste.  It matured in new for 6 months in new French acacia 
barrels. 
Served at 9-11 °C  
13% acl. by vol  
 
 
 
 
 
SAINT MODESTO 2021 
Οίνος Ροζέ Ξηρός, Ποικιλιακός 
Αγιωργίτικο- Grenache Rouge 
 
Απαλό ρόδινο χρώμα. Κομψό στην μύτη με νότες ανθών πορτοκαλιάς, 
κερασιού και βουτύρου. Ισορροπημένη γεύση με δροσερή οξύτητα και 
κρεμώδη υφή. Κυριαρχούν τα αρώματα ροδοπέταλου και κερασιού.  
Σερβίρεται στους 9-12 °C 
13% acl. by vol  
 

 
SAINT MODESTO 2021 
Rose Dry Wine, Varietal Wine  
Αgiorgitiko- Grenache Rouge 
 
Pale pomegranate color with elegant notes of orange blossoms, cherry 
and butter. Balanced flavor with a refreshing acidity and creamy 
texture. Dominant cherry and rose petal aromas.   
Served at 9-12 °C 
13% acl. by vol  
 
 

 

 



 

 

    

  
 
 
 
 
 

 
JACKIE ROSE 2021 
Οίνος Ροζέ Ξηρός, Ποικιλιακός 
Αγιωργίτικο- Syrah- Μοσχοφίλερο  
 
Ένα blend που ως στόχο έχει να δώσει ένα κορυφαίο ποιοτικά 
αποτέλεσμα, εφάμιλλο των μεγάλων κρασιών της Προβηγκίας. Ανθικά 
& φρουτώδη χαρακτηριστικά, πυρηνόκαρπα με κύριο το κεράσι και 
νότες εσπεριδοειδών όπως μοσχολέμονο και πορτοκάλι. Στα ανθικά 
κυριαρχεί το άνθος ακακίας και το αγιόκλημα. Δροσερή οξύτητα και 
σώμα ελαφρώς λιπαρό.  
Σερβίρεται στους 9-12 °C  
13.5% acl. by vol  

 
JACKIE ROSE 2021 
Rose Dry Wine, Varietal Wine  
Agiorgitiko- Syrah- Mosxofilero 
 
The target of this blend is to rich a high quality, giving us a superior wine 
such as Provence wines. Intense aromas of white flowers, acacia 
blossoms and stone fruits, with notes of citrus, such as orange and lime. 
Refreshing acidity with slightly buttery body. 
Served at 9-12 °C 
13.5% acl. by vol  
**LIMMITED EDITION** 
 
 
 

      
 
 
     
     
 
 
 

 
 
ΙΔΕΑ ΝΕΜΕΑ 2021 
Οίνος Ερυθρός Ξηρός, Π.Ο.Π. Νεμέα 
Αγιωργίτικο  
 
Φρέσκο αγιωργίτικο με ιώδεις ανταύγειες. Πλούσιο αρωματικό προφίλ 
από νότες κόκκινων φρούτων, κερασιού, ροδιού και βανίλιας. 
Διακριτικά πικάντικο στον ουρανίσκο. Οι μαλακές ταννίνες στο στόμα 
προσφέρουν μια πλούσια βελούδινη υφή.  
Σερβίρεται στους 16-18 °C 
13.5% acl. by vol  
 
 
IDEA ΝΕΜΕΑ 2021 
Red Dry Wine Protected Designation Of Origin  
Agiorgitiko  
 
Fresh agiorgitiko with purple hues. Rich aromatic profile with notes of 
red berries, cherry, pomegranate and vanilla. On the palate slightly 
spicy. Supple tannins in mouth provide a rich, velvet mouthfeel.  
Served at 16-18 °C 
13.5% acl. by vol  
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 
    
  

   
 

 
ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 2018 
Οίνος Ερυθρός  Ξηρός, Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος 
Αγιωργίτικο- Cabernet Sauvignon 
 
Παντρεύοντας τις δύο ποικιλίες φτιάξαμε το τέλειο ζευγάρι, παίρνοντας 
βαθύ κόκκινο χρώμα και πλούσιο αρωματικό προφίλ βύσσινου, 
φραγκοστάφυλου, μέντας, σοκολάτας και ξύλου κέδρου. Παλαιώνει για 
15 μήνες σε δρύινα γαλλικά και αμερικάνικα βαρέλια. 
Σερβίρεται στους 18 °C  
13% acl. by vol  
 

 
THOUSAND YEARS 2018 
Red Dry Wine Protected Geographical Indication Peloponnese 
Agiorgitiko- Cabernet Sauvignon 
 
Putting together these two varieties, we make the perfect couple taking 
deep red color and rich flavor profile of cherry, gooseberry, mint, 
chocolate and the wood of cedar. It matured in new french oak and 
americans barrels.  
Served at 18 °C 
13% acl. by vol  
 
 
 
APOCALYPSIS NEMEA 2015 
Οίνος Ερυθρός Ξηρός, Π.Ο.Π. Νεμέας  
Αγιωργίτικο 
 
Κλασσική ερυθρή οινοποίηση που δίνει πορφυρό χρώμα και αρώματα 
κόκκινων φρούτων, βανίλιας, μπαχαρικών και καπνού. Ένα 
εκλεπτυσμένο blend, που αντικατοπτρίζει την κομψότητα και την 
πολυπλοκότητα των φρούτων, προσφέροντας ώριμες, βελούδινες και 
πυκνές τανίνες. Παλαιώνει για 12 μήνες σε καινούργια γαλλικά 
βαρέλια. 
Σερβίρεται στους 16-18 °C  
13.5% acl. by vol  
 
APOCALYPSIS NEMEA 2015 
Red Dry Wine Protected Designation Of Origin  
Agiorgitiko 
 
Classic red vinification which gives deep red color and flavors of red 
fruits, vanilla, spices and smoke wood. This fine blend reflects the 
elegance and complexity of fruit, offering ripe, velvet and dense tannins. 
Served at 16-18 °C 
13.5% acl. by vol  
 
**Premium Vineyard Selection** 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
  
 
 
     
  
 

    
 
 

 
1ΟΣ ΑΘΛΟΣ 201 
Οίνος Ερυθρός  Ξηρός, Π.Ο.Π. Νεμέας 
Αγιωργίτικο 
 
Το Αγιωργίτικο συνδυάζει την αρχαία τεχνική παλαίωσης σε αμφορείς 
και δρύινα βαρέλια για 18 μήνες, συνδέοντας το παρελθόν με το 
μέλλον με αγγελιοφόρο τον «1ος Άθλος». Βάση αυτής της λογικής 
ωρίμανσης, το κρασί αποκτά βαθύ και φωτεινό χρώμα, 
μεστ΄αρωματικό δυναμικό και γλυκιές βελούδινες τανίνες.  
Σερβίρεται στους 18 °C  
14% acl. by vol  
 

 
1st ATHLOS 2018 
Red Dry Wine Protected Designation Of Origin  
Agiorgitiko 
 
The “1st Athlos” reflects a wine that connects the past to the present. 
The winemaker’s choice of maturing the Agiorgitiko variety integrates 
the ancient technique of aging for 18 months in amphorae vessels with 
that of oak barrels.   Putting together these two varieties, we make the 
perfect couple taking deep red color and rich flavor profile of cherry, 
gooseberry, mint, chocolate and the wood of cedar. It matured in new 
french oak and americans barrels.  
Served at 18 °C 
14% acl. by vol  
**LIMMITED EDITION** 
 
 
 
 
ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΙΣΣΕΣ 2021 
Οίνος Ροζέ Ημιαφρώδης-Ημίξηρος, Ποικιλιακός  
Αγιωργίτικο- Syrah- Μοσχοφίλερο 
 
Λαμπερό ροζ χρώμα με ιώδεις ανταύγειες. Φίνο και γενναιόδωρο κρασί 
με δελεαστικά αρώματα κόκκινων φρούτων (φράουλας και κράνα) και 
νότες λευκών άνθεων. Γεμάτο και κρεμώδες στόμα, με ισορροπημένη 
οξύτητα, δυναμική παρουσία φυσαλίδων, αρμονική γλυκίτητα και 
φρουτώδη επίγευση.  
Σερβίρεται στους 8-10 °C  
11% acl. by vol  
 
 
THREE WITCHES 2021 
Rose Semi Sweet-Semi Sparkling, Varietal Wine 
Agiorgitiko- Syrah- Moschofilero 
 
Bright pink with violet highlights. Fine and generous wine, with alluring 
aromas of strawberry and Cornelian cherry, tie harmoniously with notes 
of white flowers. Full and creamy body with balanced acidity, dynamic 
presence of bubbles, harmonious sweetness and fruity aftertaste.  
Served at 8-10 °C 
11% acl. by vol  
 
 



 

 

 
  
 
 
  

  
 

 
 
ΛΕΥΚΕΣ ΝΕΡΑΙΔΕΣ 2021 
Οίνος Λευκός  Ημιαφρώδης-Ημίξηρος, Ποικιλιακός  
Ασσύρτικο- Μαλαγουζιά- Μοσχοφίλερο 
 
Πλούσιο μπουκέτο από νότες λουλουδιών, ροδιού και ανθών 
εσπεριδοειδών. Γενναιόδωρο στόμα με χαρακτηριστικό όγκο, 
γλυκύτητα, δυναμική οξύτητα και αρωματική επίγευση λεμονιού και 
βερίκοκου. 
Σερβίρεται στους 8-10 °C  
10,5% acl. by vol  
 

 
WHITE FAIRIES 2021 
Red Dry Wine Protected Designation Of Origin  
Assyrtiko- Malagouzia- Moschofilero 
 
Rich bouquet of floral notes, pomegranate and citrus blossoms. 
Generous mouth feel with characteristic volume. Sweet and creamy 
with dynamic acidity and a lemon-apricot aftertaste. 
Served at 8-10 °C 
10,5% acl. by vol  
 
 
 
 
 
 
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΝΕΡΑΙΔΕΣ  2021 
Οίνος Ερυθρός Ημιαφρώδης-Ημίξηρος, Ποικιλιακός  
Αγιωργίτικο- Syrah 
 
Κόκκινο, λαμπερό χρώμα. Πλούσιο αρωματικό προφίλ από νότες 
κόκκινων φρούτων και βανίλιας. Μαλακές τανίνες στο στόμα, με 
πλούσια φρουτώδη αρωματική επιστροφή.  
Σερβίρεται στους 8-10 °C  
10,5% acl. by vol  
 
 
RED FAIRIES 2021 
Rose Semi Sweet-Semi Sparkling, Varietal Wine 
Agiorgitiko- Syrah 
 
Bright red color. Rich aromatic profile with notes of red fruits and 
vanilla. Soft tannins in mouthfeel, with an intense fruity and aromatic 
aftertaste.  
Served at 8-10 °C 
10.5% acl. by vol  
 
 

 

 

 

 



 

 

      
 
 
     
      
 

ΦΥΛΑΧΤΟ 
Οίνος Λευκός Γλυκός, Φυσικός 
Ασσύρτικο  
 
Χρυσοκίτρινο χρώμα, με αρώματα μελιού καραμέλας καρυδιού και 
ξηρών φρούτων. Στο στόμα είναι πλούσιο και γλυκό. Παλαίωση για 3 
μήνες σε γαλλικά βαρέλια ακακίας.  
Διατίθεται σε φιάλες των 500 ml 
Σερβίρεται ως απεριτίφ στους 3-5°C  
13% acl. by vol  
 

 
FYLAXTO 
White Sweet and Natural Wine 
Assyrtiko 
 
Bright gold color with aromas of honey, caramel, nut and dried fruits. In 
mouth is rich and sweet. It matures in French acacia barrels. 
Available in bottles of 500 ml   
Served as aperitif at 3-5°C  
13% acl. by vol  
 
**LIMMITED EDITION** 
 
 
 
 

 

 




