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Λίστα Κρασιών - Wine List 

 

Λευκά Κρασιά / White Wines (750 ml)   Bottle  Glass 

 

Aidani Bio Dry 2017 Union    50.00 €  8.00 € 

Από τους ιδιόκτητους αμπελώνες της Santo στην περιοχή του Καρτεράδου. Σπάνιο κρασί, σε πολύ μικτή παραγωγή, 

με κομψός χαρακτήρας με έντονα αρώματα λουλουδιών και νότες εσπεριδοειδών. 

Wine from the Santo private vineyards at Karterado region. Rare wine, in a very limited production, with strong flower 

perfumes and citrus notes. 

Familia Santorini Dry 2020  Hatzidakis   70.00 €   

Το Σαντορίνη ευχαριστεί με την χαρακτηριστική φρεσκάδα του και την ενισχυμένη οξύτητα. Ένα διάσημο Ελληνικό 

λευκό κρασί με ένα πιστό κοινό τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, προορισμένο για μεγάλες εορταστικές στιγμές! 

Santorini pleases with characteristic freshness and pronounced acidity. A famous Greek white wine with a loyal 

audience inside and outside Greece, intended for large heron feasts! 

Cuvee Monsignori Dry  Argyros     80.00 €  

Ξηρό, λευκό, Ασύρτικο, παλαιώνει πολύ όμορφα. Το χρώμα είναι ελαφρύ πράσινο λεμονιού. Στα αρώματα του 

υπερισχύει το λεμόνι, το γκρεϊπφρουτ και το ξύσμα πορτοκαλιού, υποστηριζόμενα από νότες ροδάκινου και 

αχλαδιού. 

Dry, Still, White, Assyrtiko, Ages well. Its color is light green lemon. Its aromas are citrusy with an emphasis on lemon, 

grapefruit and orange peel, followed by notes of peach and pear. 

Nihteri Dry   Sigalas     150.00 €     

Λευκό κρασί τόσο πολύπλοκο όσο ένα κόκκινο που θα σας εντυπωσιάσει. Αναδύονται αρώματα από κερήθρα, 

χαμομήλι, ώριμα φρούτα, τσάι.  Ξηρό γεμάτο με όγκο σώμα ισορροπείτε θαυμάσια με την οξύτητα του Ασύρτικου. 

Γλυκιά και μακρά επίγευση. 

White wine so complex as a red one, that will astonish you. A bunch of perfumes arises made of honeycomb, 

camomille, ripe fruits and tea. Dry full of volume which balances exceptionally with the Assirtiko dryness. Sweet and 

long aftertaste. 
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Ροζέ Κρασιά/Rose Wines (750 ml)   Bottle  Glass 

 

Vendema Dry   Union     35.00 €  8.00 € 

Από έναν από τους γνωστότερους παραγωγούς της Σαντορίνης, αυτό το ροζέ από την ποικιλία Μαντηλαριά ισορροπεί 

την οξύτητα με αρώματα από βατόμουρα, κεράσι. Ελαφριές νότες από ξύσμα πορτοκαλιού στο τελείωμα 

From one of the better known Santorini producers, this Rosé is, appropriately, a rose color. Bracing acidity, with flavors 

of raspberry jam, cherry, and cranberry. Slight orange peel on the mid-palate and finish. 

Pnoi Semi-Sparkling Semi-Sweet Karamolegos     40.00 €  

Ημίξηρο, ημιαφρώδες ροζέ από Βουδόματο, Μαντηλαριά, Μαυράθηρο και Μαυροτράγανο.  Φρουτώδη αρώματα, 

φράουλας και κερασιού με νότες βιολέτας και βατόμουρου. Απαλό στο στόμα με ισορροπημένη οξύτητα. 

Semi-sparkling, semi-dry rose wine from the varieties Mandilaria, Mavrathiro and Mavrotragano. Fruity aromas of 

strawberry and cherry with hints of violette and blackberry. 

 

Rosette Dry 2019   Hatzidakis    55.00 €  

Ανοικτό πορφυρό χρώμα και αρώματα από καλοκαιρινά κόκκινα φρούτα και νότες από κόκκινα λουλούδια. Κομψή 

υφή με βουτυρώδη και αλμυρή επίγευση και έντονους μεταλλικούς τόνους. 

Bright magenta color. Aromas of summer red fruits and hints red flowers. Elegant texture with the buttery and salty 

aftertaste and strong hints of minerality. 
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Κόκκινα Κρασιά/Red wines (750 ml)   Bottle  Glass 

 

Mandilara-Mavrotragano Dry     Sigalas   40.00 €  9.00 € 

 

Ένα κρασί με χαρακτήρα, πολυπλοκότητα και ένα πικάντικο τελείωμα. Μέσο πορφυρό χρώμα. Κόκκινα και μαύρα 

μούρα καθώς και ώριμες τανίνες στον ουρανίσκο. Η καλή του οξύτητα βοηθά αποφασιστικά στην καλή παλαίωση του 

κρασιού. 

A wine with character, complexity and a spicy finish. Ruby medium colour. Red cherries, black berries, and ripe tannins 
on the palate. Good acidity which helps the wine to mature beautifully.  

 

Saint Nikolas Dry     Anhydrous    60.00 €  

Βαθυκόκκινο οπτικά. Πολύπλοκο στην μύτη με αρώματα από μαύρα φρούτα, βανίλια, γλυκά μπαχάρια & cassis. Στο 
στόμα ξηρό, με όγκο, αισθητές ταννίνες, αξιοσημείωτη οξύτητα και εντυπωσιακή επίγευση. 

Deep red colour. Complex nose with aromas from black fruits, vanilla, sweet spices and cassis. Dry, with volume and 
tangible tanins, remarkable acidity and impressive after taste. 

 

Mavrotragano 2017     Hatzidakis   90.00 €  

Είναι σήμερα μια από τις πιο εξωτικές ποικιλίες κόκκινου κρασιού στην Ελλάδα. Το Μαυροτράγανο του Χατζηδάκη 

αποκαλύπτει μία μύτη κυριαρχούμενη από μαύρα φρούτα, λεβάντα και βότανα, ενισχυμένη από σταθερές τανίνες 

και μία γεύση πλούσια σε μέταλλα. 

It’s nowadays one of the most exotic red varieties of Greece. Hatzidakis Mavrotragano reveals a nose full of black 

fruits, lavender and herbs, supplemented by firm tannins and a mineral-rich palate. 
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Σαμπάνιες & Επιδόρπιο Κρασί/Champagnes & Dessert wine 

 

Vinsanto 8 YEARS     Union     Bottle  Glass 

        80.00 €  15.00 € 

Ένα θαυμάσιο επιδόρπιο κρασί από τα φυσικώς αποξηραμένα σταφύλια των ποικιλιών Ασύρτικο και Αϊδάνι. 

Στρογγυλό, βελούδινο και με πλούσια υφή στην γεύση με μία αξιοσημείωτη ισορροπία ανάμεσα σε νότες μελιού και 

λεμονιού. 

A fine dessert wine from the sun-dried grapes Assyrtiko and Aidani of Santorini. 

Round, velvet, and rich texture in taste with a remarkable balance between honey and lemon notes. 

 

**Nicolas Feuillate Brut     Bottle  Glass 

       80.00 €  15.00 € 

 

Καλά ισορροπημένη και δροσιστική, η Brut απελευθερώνει αρώματα λευκών φρούτων και βατόμουρων. Αυτή η 

απαλή, ελαφριά και κομψή Σαμπάνια εκτιμάται για την φρεσκάδα και τον αυθορμητισμό της. 

Well-balanced and refreshing, Selection Brut releases unwavering aromas of white fruit and raspberry. Fruit-laden and 

smooth, this light, elegant Champagne is generally appreciated for its freshness and spontaneity. 

 

Moet & Chandon Brut Imperial    Bottle  Glass 

                 105.00 €  

H Moet & Chandon Imperial δημιουργήθηκε το 1869 και αποτελείται από περισσότερα από 100 διαφορετικά κρασιά, 

από τα οποία το 20% έως 30% είναι επιτραπέζιοι οίνοι. Οι οποίοι είναι: Pinot Nero, Pino Meunier, Chardonnay. Η 

γεύση της  αποτελείται από πράσινο μήλο και εσπεριδοειδή, μυρωδιά των λευκών λουλουδιών, δημητριακά & 

φρέσκα φρούτα. Ίσως η πιο αναγνωρίσιμη ετικέτα Σαμπάνιας στον κόσμο, και όχι τυχαία. Πρόκειται για μία από τις 

πιο φιλικές και ευχάριστες Σαμπάνιες της αγοράς, που δίνουν έμφαση στη σωστή ισορροπία μεταξύ των στοιχείων 

που την συνθέτουν. 

Moet & Chandon Imperial has been created in 1869 and is made up of more than 100 different wines, among which 

20% to 30% are table wines: Pinot Nero, Pino Meunier, Chardonnay. Its taste is the result of green apple and citrus, 

white flowers smell, cereals and frsh fruits. Probably the most recognizable champagne brand worldwide, since it 

emphasizes the right balnce between its various elements.  
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Κρασιά Ξενοδοχείου/ House Wines   Bottle  Glass 

 

**Atlantis White Dry   Argyros    29.00 €  6.00 € 

 

**Atlantis White Rose   Argyros    29.00 €  6.00 € 

 

**Atlantis White Red   Argyros    29.00 €  6.00 € 

 

 

** Τα είδη με δύο αστερίσκους υπάγονται στο πακέτο των All Inclusive επισκεπτών 

** The items with two asterisks are included in the package of the All Inclusive guests 


