
€75cl

XYNISTERI SEMILLON 2018
Xynisteri, in combination with Semillon, has a medley of aromas 
including tangerine and citrus blossom as well as pink grapefruit 
and wild honey that makes it exceptional with a strong nose and 
persistent in the palate.

ΞΥΝΙΣΤΕΡΙ ΣΕΜΙΓΙΟΝ 2018

Ξυνιστέρι με μείγμα αρωμάτων από μανταρίνι, άνθη από 
εσπεριδοειδή, ροζ γκρέιπ φρουτ και άγριου μελιού καθιστώντας 
το ένα εξαιρετικό κρασί  με έντονη μύτη και στόμα.



€50cl

XYNISTERI 2018
Lovely Xynistery in combination with pear drops and aromas of 
fresh figs and candied apples. The light carbonation adds a fresh 
taste and a cool aftertaste with a rich and balanced palate.

ΞΥΝΙΣΤΕΡΙ 2018

Ξυνιστέρι με στόμα έντονο και ελαφρία μεταλλικότητα. Το κρασί 
αυτό παλαιώνεται με κομψότητα με αρώματα ξηρών καρπών 
και κεριού.



€75cl

XYNISTERI MALVASIA LUNGA 2018
Lovely Xynisteri in combination with Malvasia Lunga has aromas 
of fresh figs and candied apples. The light carbonation adds a fresh 
taste and a cool aftertaste with a rich and balanced palate.

ΞΥΝΙΣΤΕΡΙ ΜΑΛΒΑΖΙΑ 2018

Ξυνιστέρι σε συνδυασμό με Μαλβάσια με σταγόνες αχλαδιού 
και αρώματα από φρέσκα σύκα και ζαχαρωμένα μήλα. Ελαφρά 
ανθρακούχο με φρέσκια γεύση και δροσερή επίγευση, πλούσιο 
και ισορροπημένο στο στόμα. 



€75cl

WHITE DRY
A crisp, clean wine with green apple, pear and lime flavours. On the 
palate, it has attractive mineral flavours and distinct aromas.

ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ

Πλούσια ώριμα αρώματα φρούτων, όπως πράσινο μήλο, αχλάδι 
και γλυκολέμονο με διακριτικά αρώματα πιπεριού.



€75cl

MARATHEFTIKO MERLOT 2014
Plums and currants from the Merlot combined with spices and 
dry herbs from the Maratheftiko providing suppleness and softness 
while more tannins are added because of the blend.

ΜΑΡΑΘΕΥΤΙΚΟ ΜΕΡΛΟΤ 2014

Δαμάσκηνα και σταφίδες από Merlot σε συνδυασμό με 
καρυκεύματα και ξηρά βότανα από Μαραθεύτικο που δίνουν 
απαλότητα ενώ διαθέτει περισσότερες τανίνες λόγω του 
μείγματος.



CABERNET MERLOT 2015
The suppleness and softness of the Merlot with the structure and 
added tannin of the Cabernet along with the barrel characters add 
to the appeal of this wine.

ΚΑΜΠΕΡΝΕ ΜΕΡΛΟΤ 2015

H απαλότητα του Merlot και η τανικότητα του Cabernet με 
χαρακτηριστικά βαρελιού κάνουν το κρασί αυτό ελκυστικό.

€50cl



RED DRY 
A soft, supple wine with nice fruit flavours of plums and matured 
blackberries. A versatile food wine, great with poultry, salmon, meat 
and vegetable dishes.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΞΗΡΟ

Εντυπωσιακή μύτη, με πλούσια χαρακτηριστικά αρώματα, 
κομψές τανίνες και σαρκώδη υφή.

€75cl



MARATHEFTIKO 2015
The perfect combination with spices and dry herbs from 
maratheftiko grapes gives into the mouth a strong and full body 
wine experience. Served with old cheese and meats.

ΜΑΡΑΘΕΥΤΙΚΟ 2015

Ο τέλειος συνδυασμός με μπαχαρικά, ξηρά βότανα και 
maratheftiko. Δίνει στο στόμα μια ισχυρή και γεμάτη εμπειρία 
κρασιού. Σερβίρεται με τυρί και κρέας.

€75cl



SYRAH 2014
This wine is great in the nose with the strenght of Shiraz expressed 
through intense aromas. Noble, exquisite touch, with elegant tannins 
and fleshy texture, where the concentrated fruit flavours have a 
leading role. Balanced with a good structure and a velvet aftertaste.

ΣΙΡΑΖ 2014

Ζωντανό πορφυρό κόκκινο χρώμα βατόμουρου με 
στρογγυλεμένες γεύσεις βελανιδιάς και νότες πιπεριού που 
προσθέτουν πολυπλοκότητα. Αυτό το κόκκινο ξηρό κρασί Shiraz 
ταιριάζει απόλυτα με αρνί και αποτελεί μια νόστιμη επιλογή για 
μια δροσερή νύχτα του χειμώνα.

€75cl



SYRAH 2016
This wine was matured for 8 months in french oak barrels, great in 
the nose with strength of Syrah expressed through wood aromas. 
Balanced with a good structure and a velvet aftertaste.

ΣΙΡΑΖ 2016

Το κρασί ωρίμασε για 8 μήνες σε γαλλικά δρύινα βαρέλια, είναι 
ευχάριστο στη μύτη με έντονα αρώματα ξύλου από Σιράζ. 
Ευγενική και δροσερή υφή, με κομψές τανίνες και συμπυκνωμένες 
γεύσεις φρούτων. Ισορροπημένο με καλή δομή και βελούδινη 
επίγευση.

€75cl



€75cl

CABERNET SAUVIGNON 2015
This wine is great in the nose with the strenght of Cabernet Sauvignon 
expressed through intense aromas. Noble, exquisite touch, with 
elegant tannins and fleshy texture, where the concentrated fruit 
flavours have a leading role. Balanced with a good structure and a 
velvet aftertaste.

ΚΑMΠΕΡΝΕ ΣΟΒΙΝΙΟΝ 2015

Αυτό το κρασί είναι δυνατό στη μύτη που εκφράζεται με έντονα 
αρώματα Cabernet Sauvignon. Εξαιρετική αφή, με κομψές 
ταννίνες και σαρκώδη υφή, όπου οι συμπυκνωμένες γεύσεις 
φρούτων έχουν τον ηγετικό ρόλο. Ισορροπημένη γεύση.



€75cl

CABERNET SAUVIGNON 2016
Cabernet Sauvignon from the our vines ar Omodos. Rich aromas of 
black cherry, green pepper and liquor ice. Mild tannins give a blend 
full mouth and very strong nose.

ΚΑMΠΕΡΝΕ ΣΟΒΙΝΙΟΝ 2016

Το Cabernet Sauvignon από τους αμπελόνες μας στο 
Ομόδος. Πλούσιο άρωμα μαύρου κερασιού, πράσινου πιπεριού 
και λικέρ. Με ήπιες τανίνες ισχυρή μύτη και σαρκώδη υφή.



€50cl

LIQUEUER WINE
Stavriana is produced from sun-dried grapes of a rare ancient indigenous 
grape variety that of Xynisteri. It represents an ancient wine style documented 
in Cyprus back to 800 BC and has the distinction of being the world’s oldest 
named wine still in production. Nama dates back to the Crusades in the 12th 
century. It offers a rich taste in the mouth with strong aromatic bouquet of 
dried fruit, spices and Oakwood. Stavriana is ideally served as an aperitif.

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟΣ ΟΙΝΟΣ
Το κρασί Σταυριάνα παράγεται από σταφύλια που έχουν υποστεί ξήρανση 
και προέρχονται από μια σπάνια αρχαία εγχώρια ποικιλία σταφυλιών, το 
Ξυνιστέρι. Αντιπροσωπεύει ένα αρχαίο είδος κρασιού που τεκμηριώνεται 
στην Κύπρο από το 800 π.Χ. και έχει τη διάκριση ότι είναι το παλαιότερο 
πιο γνωστό κρασί στον κόσμο που βρίσκεται ακόμα σε παραγωγή. Το 
Νάμα χρονολογείται από τις Σταυροφορίες του 12ου αιώνα. Προσφέρει 
πλούσια γεύση στο στόμα με έντονο αρωματικό μπουκέτο αποξηραμένων 
φρούτων, μπαχαρικών και ξύλου βελανιδιάς. Το Σταυριάνασερβίρεται 
ιδανικά ως απεριτίφ.



€75cl

ROSE DRY 2018
It has fruity notes of the Lefkada  and aromas of the Syrah with 
orange peel, white peach and honeysuckle giving a flavoured 
textural palate.

ΡΟΖΕ ΞΗΡΟ 2018

Με φρουτώδεις νότες από Λευκάδα και αρώματα Syrah με 
φλούδα πορτοκαλιού, άσπρο ροδάκινο και αγιόκλημα δίνοντας 
μια έντονη γεύση και υφή στο στόμα.



€75cl

CABERNET GRENACHE NOIR 2018
A fresh blend of Grenache Noir with a strong nose of mature 
berries and raspberry. It has a fresh acidity that makes it a very 
palatable wine.

ΚΑΜΠΕΡΝΕ GRENACHE NOIR 2018

Ένα φρέσκο Grenache Noir με έντονη μύτη από αρώματα 
ώριμων μούρων και βατόμουρων. Έχει δροσιστική οξύτητα 
καθιστώντας το ένα πολύ γευστικό κρασί.



ROSE DRY
A scarlet red with perky pink colour with darker cherry notes, milk 
chocolate and summer berries. Rounded out by a textural, and 
mouth filling finish.

ΡΟΖΕ ΞΗΡΟ

‘Εντονο κόκκινο και ζωηρό ροζ χρώμα με σκούρες νότες 
από κεράσι, σοκολάτα γάλακτος και καλοκαιρινά μούρα. Με 
στρογγυλεμένο χαρακτήρα και πλούσια υφή που γεμίζει το 
στόμα.

€75cl



ROSE SEMI DRY 2018
A pinky wine with rich flavours of pomegranate and strawberry.  
The smooth arome of Grenache Noir gives a crisp fefreshing taste. 
Accompanies very well mediterranean plates.

ΡΟΖΕ ΗΜΙΞΗΡΟ 2018

Ροζέ κρασί με πλούσια γεύση από ρόδι και φράουλα. Το άρωμα 
του Grenache Noir δίνει μια ξεκάθαρη δροσερή γεύση.

€75cl



€20cl

VARELISIA
Distilled Xynisteri grapes.  Aged in oak barrels for three years.

ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ

Παράγεται με την απόσταξη σταφυλιών ποικιλίας Ξυνιστέρι. 
Παλαιώνεται σε δρύινα βαρέλια για τρία χρόνια.



€75cl

WHITE DRY
A crisp and clean wine, with green apple pear, and lime flavours. On 
the palate, it has attractive mineral flavours and distinct aromas.

ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ

Πλούσια ώριμα αρώματα φρούτων, όπως πράσινο μήλο, αχλάδι 
και γλυκολέμονο, με διακριτικά αρώματα πιπεριού.



€75cl

ROSE DRY
A scarlet red colour with perky pink hues, darker cherry aromas, 
with milk chocolate and summer berries flavours. Great with fresh 
prawns, spicy pork, and Greek salad.

ΡΟΖΕ ΞΗΡΟ

Ένα ζωντανό ροζέ χρώμα χαρισμένο από τη φύση, που μασ 
δίνει έντονες αρωματικές νότες τριανταφύλλων και μούρων.



€75cl

RED DRY
A soft, supple wine, with nice fruit flavours of plums and ripe 
blackberries. A versatile food wine, great with poultry, salmon, meat 
and vegetable dishes.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΞΗΡΟ

Εντυπωσιακή μύτη, με πλούσια χαρακτηριστικά αρώματα, 
κομψές τανίνες και σαρκώδη υφή.



€20cl

ΣΑΛΤΣΑ ΚΡΕΑΤΙΚΏΝ ΜΕ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΙΑ

COMMANDARIA SAUCE


