Ερυθρωπός ξηρός οίνος
CABERNET SAUVIGNON
Βαθύ κόκκινο χρώμα με μωβ ανταύγειες. Γοητευτικό
αρωματικό μπουκέτο με κυριαρχία φρούτων του δάσους και
νότες φρεσκο-αλεσμένων μπαχαρικών. Στο στόμα πλούσια
φρουτώδης γεύση, κομψές τανίνες και ικανοποιητική
επίγευση.

Βασικά χαρακτηριστικά
Ποικιλιακή σύνθεση: Cabernet Sauvignon
Αλκοολικός τίτλος: 14,50 % vol
Τύπος: ερυθρός ξηρός οίνος

Οινοποίηση
Προζυμωτική εκχύλιση εν ψυχρώ και στη συνέχεια κλασσική ερυθρή οινοποίηση σε
ελεγχόμενες θερμοκρασίες.

Γευστικά χαρακτηριστικά
Βαθύ κόκκινο χρώμα με μωβ ανταύγειες. Γοητευτικό αρωματικό μπουκέτο με
κυριαρχία φρούτων του δάσους και νότες φρεσκο-αλεσμένων μπαχαρικών. Στο
στόμα πλούσια φρουτώδης γεύση, κομψές τανίνες και ικανοποιητική επίγευση

Αρμονία
Απολαύστε το με πιατέλες τυριών & αλλαντικών. Συνοδεύει κόκκινα κρέατα ψητά ή
μαγειρευτά αλλά και πλήθος ορεκτικών. Ιδανική απόλαυση: στους 16-18 oC

Λευκός ξηρός οίνος
CHARDONNAYMALAGOUZA
Κρυστάλλινο ανοιχτό κίτρινο χρώμα με ασημένιες
ανταύγειες.Αρωματική πολυπλοκότητα υψηλής έντασης με
κυριαρχία πλούσιων αρωμάτων εξωτικών φρούτων τα οποία
εναλλάσσονται με νότες ανθέων εσπεριδοειδών. Η γεύση
είναι γεμάτη με δροσιστική οξύτητα, και φρουτώδη επίγευση.

Βασικά χαρακτηριστικά
Ποικιλιακή σύνθεση: Chardonnay - Μαλαγουζιά
Αλκοολικός τίτλος: 13,5 % vol
Τύπος: λευκός ξηρός οίνος

Οινοποίηση
Σύγχρονη λευκή οινοποίηση σε ανοξείδωτες δεξαμενές, της κάθε ποικιλίας
ξεχωριστά, με την αλκοολική ζύμωση να πραγματοποιείται σε διαβαθμισμένες
θερμοκρασίες.

Γευστικά χαρακτηριστικά
Κρυστάλλινο ανοιχτό κίτρινο χρώμα με ασημένιες ανταύγειες. Αρωματική
πολυπλοκότητα υψηλής έντασης με κυριαρχία πλούσιων αρωμάτων εξωτικών
φρούτων τα οποία εναλλάσσονται με νότες ανθέων εσπεριδοειδών. Η γεύση είναι
γεμάτη με δροσιστική οξύτητα, και φρουτώδη επίγευση.

Αρμονία
Μεγάλη ποικιλία γευστικών συνδυασμών, πράσινες δροσερές σαλάτες, θαλασσινούς
μεζέδες, λευκά ψητά κρέατα και ψάρια. Ιδανική απόλαυση: στους 10-12 oC

Ερυθρωπός ξηρός οίνος
SYRAH-CABERNET
SAUVIGNON
Ζωηρό τριανταφυλλί χρώμα. Στη μύτη κυριαρχούν έντονα
αρώματα φράουλας και κερασιού, καθώς και νότες
καραμέλας βουτύρου. Πλούσια γεύση κόκκινων φρούτων σε
ισορροπία με κομψή οξύτητα. Απολαυστική επίγευση
μεγάλης διάρκειας.

Βασικά χαρακτηριστικά
Ποικιλιακή σύνθεση: Syrah – Cabernet Sauvignon
Αλκοολικός τίτλος: 14,50 % vol
Τύπος: ερυθρωπός ξηρός οίνος

Οινοποίηση
Eφαρμόζεται εκχύλιση διάρκειας 4-6 ωρών σε χαμηλές θερμοκρασίες και στη
συνέχεια ακολουθείται η μέθοδος της σύγχρονης λευκής οινοποίησης σε ανοξείδωτες
δεξαμενές, με την αλκοολική ζύμωση να πραγματοποιείται σε διαβαθμισμένες
θερμοκρασίες..

Γευστικά χαρακτηριστικά
Ζωηρό τριανταφυλλί χρώμα. Στη μύτη κυριαρχούν έντονα αρώματα φράουλας και
κερασιού, καθώς και νότες καραμέλας βουτύρου. Πλούσια γεύση κόκκινων φρούτων
σε ισορροπία με κομψή οξύτητα. Απολαυστική επίγευση μεγάλης διάρκειας.

Αρμονία
Συνοδεύει πίτσες, μακαρονάδες, fingerfood. Απολαύστε το και σαν απεριτίφ. Ιδανική
απόλαυση : στους 10-12 oC

