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Ο Σήφης Μαυρεδάκης από το Κατωχώρι των Χανίων, 
στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, καλλιεργεί αμπέλια και 
οινοποιεί με γνώμονα την οικογενειακή και τοπική παράδοση. 

Γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες σταφυλιού καλλιεργούνται σε 
περισσότερα από 50 στρέμματα ιδιόκτητου, ενιαίου αμπελώνα 
για να εκφράσουν το μοναδικό και ξακουστό για την ποιοτική 
τού παραγωγική κανότητα, μικροκλίμα των Κεραμιών. 

Τα  Κεραμειά  περιτριγυρίζονται  από  ψηλές  κορφές  των  
Λευκών  Ορέων. Απ'όπου και να  φυσάει ο αέρας, για να 
κατέβει  στην κοιλάδα των Κεραμιών, πρώτα χαϊδεύει  μια  
χιονισμένη  κορφή. Έτσι  κάθε ριπή  αέρα που φτάνει  στην 
κοιλάδα είναι δροσερή. 

Εδώ συναντάται και το Ρωμέικο, η ευρύτερα 
καλλιεργούμενη ερυθρή  ποικιλία  σταφυλιού  στα  Χανιά  της  
Κρήτης. Σε  αντίθεση με τον υπόλοιπο νομό, το Ρωμέικο των 
Κεραμειών, έχει  τόσο  διαφορετικό  χαρακτήρα  που  οι  
μελετητές  της  ελληνικής  αμπελουργίας/οινοποιίας  
υποστηρίζουν  πως πρέπει  να  θεωρείται  τουλάχιστον  
διαφορετικός  κλώνος, εάν  όχι διαφορετική ποικιλία. 

Η  σειρά  "Λευκορίτης" αναδεικνύει την δυναμική  του  
Ρωμέικου των Κεραμειών, όπου η προσεκτική καλλιέργεια και 
οινοποίηση,  έρχεται  να  διώξει  κάθε  δεισιδαιμονία  που  
ακολουθεί  το  Ρωμέικο. Ο Λευκός  Λευκορίτης γίνεται από 
πρόρωγο όψιμο Ρωμέικο συνδυασμένο με την έταιρη γηγενή 
κρητική  ποικιλία, την Βηλάνα. Στον Ροζέ Λευκορίτη όψιμο  
Ρωμέικο συνοινοποιείται με υπερώριμο γαλλικό Syrah. Το δε 
ροζέ του χρώμα είναι αποτέλεσμα ολιγόωρης εκχύλισης. Ο 
Ερυθρός  Λευκορίτης  είναι  μίγμα  προσεκτικά  
οινοποιημένου  ερυθρού  Ρωμέικου  και  Syrah, που έχουν 
ωριμάσει  σε ανοξείδωτες δεξαμενές. 

 MA     RES

Balsamic
vinegar

οΟΞΥΤΗΤΑ - ACIDITY 6

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν
PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΚΕΡΑΜΕΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ
               ΧΑΝΙΑ

16.9fl.oz500 gr e

Γυαλ. 300ml  .............. €       Γυαλ. 600ml .............. €

Pet 600ml ................... €      Pet 900ml ................... €

Pet 6 L ....................... €      Pet 12 L ..................... €

ΠΕΤΙΜΕΖΙ - PETIMEZI

ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΞΙΔΙ -  BALSAMIC VINEGAR

Γυαλ. 300ml  .............. €       Γυαλ. 600ml ............... €

Pet 600ml ................... €      Pet 900ml ................... €

Pet 6 L ..................... €        Pet 12 L ...................... €

IΞΙΔΙ - VINEGAR

Γυαλ. 300ml  .............. €       Γυαλ. 600ml ............... €

Pet 600ml ................... €      Pet 900ml ................... €

Pet 6 L ..................... €        Pet 12 L ...................... €

Ειδικά προϊόντα - Special products

Ελαιόλαδο - Extra vergin olive oil

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

Μεταλικό δοχείο - Metal can

1 L  € .......              0,5 L   € .......               0,25 L   € .......

 MA     RES

Balsamic
vinegar

οΟΞΥΤΗΤΑ - ACIDITY 6

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν
PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΚΕΡΑΜΕΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ
               ΧΑΝΙΑ

16.9fl.oz500 gr e



€/Φιάλη: 

€/Φιάλη: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Σταφύλια της γηγενούς ποικιλίας οινοποιούνται με κλασσική λευκή οινοποίηση σε 
χαμηλή ελεγχόμενη θερμοκρασία. Εμφιαλώνεται φρέσκο για να διατηρήσει τα έντονα 
αρώματα φρούτων και ανθέων. Είναι ελαφρύ και δροσιστικό και συνοδεύει άριστα 
σαλάτες, θαλασσινά και ελαφριά γεύματα.
Σερβίρεται δροσερό.

Grapes of the homonymous indigenous variety are vinified at low controlled 
temperature. Bottled fresh to maintain its intense aromas of fruits and flowers. It is 
lightweight and refreshing, an ideal match for salads seafood and light meals. 
Served cool.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Παράγεται από Μοσχάτο λευκό μικρόρωγο, με κλασσική λευκή οινοποίηση σε χαμηλή 
ελεγχόμενη θερμοκρασία. Εμφιαλώνεται φρέσκο για να διατηρήσει έντονα τα 
αρώματα των ανθέων. Είναι ελαφρύ και δροστιστικό και συνοδεύει άριστα σαλάτες κι 
ελαφριά γεύματα. 
Σερβίρεται δροσερό.

Produced from grapes of the Muscat blanc a petits grains variety, with classic white wine 
vinification at controlled low temperature. Bottled fresh to maintain its intense aromas 
flowers of and fruits. It is lightweight and refreshing, an ideal match for salads and light 
meals. 
Served cool.

Γαλλικά Λευκά κρασιά - French white wines

€/Φιάλη: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Παράγεται από σταφύλια του ιδιόκτητου αμπελώνα, με κλασσική λευκή οινοποίηση 
σε χαμηλή ελεγχόμενη θερμοκρασία κι ωρίμανση με τις οινοπλάστες. Εκλεπτυσμένα 
αρώματα εσπεριδοειδών και τροπικών φρούτων συνδυάζονται μεγεμάτο στόμα και 
δροσερή επίγευση. Συνοδεύει άριστα λευκά κρέατα και ψάρια. .
Σερβίρεται κρύο.

Produced from grapes of the privately owned vineyard. Following classic white wine 
vinification at low controlled temperature and “sur lie” maturation. Fine aromas of citrus 
and tropical fruit combined with a full mouth and refreshing aftertaste. pair it white meat 
or fish. 
Served cold.

€/Φιάλη: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Παράγεται από επιλεγμένο λευκό Βιδιανό και πρόρωγο Ρωμέικο, με 
κλασσική λευκή οινοποίηση σε χαμηλή ελεγχόμενη θερμοκρασία,
Εμφιαλώνεται φρέσκο για να διατηρήσει τα έντονα  αρώματα των φρούτων και των 
ανθέων, Είναι ελαφρύ και φροσιστικό και συνοδεύει άριστα σαλάτες, θαλασσινά και 
ελαφριά γεύματα, Σερβίρεται κρύο.

Produced from selected white Vidiano and blanc-de-noir Romeiko, with classic white 
wine vinification at controlled low temperature. Bottled fresh to maintain its intense 
aromas of fruits and flowers. It is lightweight and refreshing, an ideal match for salads, 
seafood and light meals. Serve cold.

Κρητικά Λευκά κρασιά - Cretan white wine

€/Φιάλη: 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΤ - LARGER PACKAGING PET

ΓΑΛΛΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ - WHITE WINE

CHARDONNAY

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......

ΒΙΔΙΑΝΟ ΡΩΜΕΪΚΟ

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......

ΒΗΛΑΝΑ

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......

ΚΡΗΤΙΚΙΑ ΡΕΤΣΙΝΑ - CRETAN RESTINA

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......



€/Φιάλη: 

€/Φιάλη: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το θερμό κρητικό φως, η φρεσκάδα των ευκορείτικων αέριδων και τα πετρώδη 
εδάφη συνθέτουν ένα μοναδικό οινοπέδιο για την καλλιέργεια της ξακουστής 
γαλλικής ποικιλίας. Έντονα αρώματα μαύρων φρούτων, σοκολάτας και δρυ 
ισορροπούνται από μέτρια οξύτητα και απαλές τανίνες.
Σερβίρεται ελαφρώς δροσερό.

The intense Cretan sunlight, the freshness of the mountainous wind of the Lefka Ori and 
the stony soils composite a unique terroir in which the famous French grape variety 
thrives. Intense aromas of black fruit, chcolate and oak balanced by mild acidity and soft 
tannins. 
Served cool.

Γαλλικά κόκκινα κρασιά - Red wine

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το έντο κρητικό φως του , η φρεσκάδα των Λευκορείτικων αέριδων και τα πετρώδη 
εδάφη των Κεραμειών συνθέτουν ένα μοναδικό οινοπεδίο για την καλλιέργεια της 
ξακουστής γαλλικής ποικιλίας. Έντονα αρώματα κόκκινων φρούτων και πικάντικων 
μπαχαρικών ισορροπούνται από τη φυσικά υψηλή οξύτητα και τις πλούσιες μαλακές 
τανίνες. Σερβίρεται ελαφρώς δροσερό.

The intense Cretan sunlight , the freshness of the mountainous wind of the Lefka Ori and 
the stony soils of Kerameia composite a unique terroir in which the famous French grape 
variety thrives. Intense aromas of red fruit and spices balanced by the naturally high 
acidity and rich soft tannins. Served slightly cool.

€/Φιάλη: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το έντονο κρητικό φως η φρεσκάδα των Λευκορείτικων αέριδων και τα πετρώδη 
εδάφη των Κεραμειών συνθέτουν ένα μοναδικό οινοπέδιο του Μερτέ. Syrah & 
Cabernet Sauvignon από χαμηλής στρεμματικής απόδοσης αμπέλια δίνουν οίνο με 
έντονα αρώματα κόκκινων μαύρων φρούτων, και πικάντικών μπαχαρικών που 
ισορροπούνται από τη φυσική υψηλή οξύτητα και τις πλούσιες μαλακές τανίνες.
Σερβίρεται ελαφρώς δροσερό.

The intense Cretan sunlight, the freshness of the mountainous wind of the Lefka Ori and 
the stony soils composite a unique terroir  of Mertes. Low yield per hectare Syrah & 
Cabernet Sauvignon give wine with intense aromas of red, black fruit and spices, 
balanced by the naturally high acidity and rich soft tannins. 
Served slightly cool.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το έντονο κρητικό φως η φρεσκάδα των Λευκορείτικων αέριδων και τα πετρώδη 
εδάφη των Κεραμειών συνθέτουν ένα μοναδικό οινοπέδιο για την καλλιέργεια της 
ξακουστής γαλλικής ποικιλίας. Έντονα αρώματα μαύρων φρούτων, ξηρών καρπών 
και δρυ ισορροπούνται από τη φυσικά υψηλή οξύτητα και τις πλούσιες τανίνες.
Σερβίρεται ελαφρώς δροσερό.

The intense Cretan sunlight, the freshness of the mountainous wind of the Lefka Ori and 
the stony soils composite a unique terroir in which the famous French grape variety 
thrives. Intense aromas of black fruit, chcolate and oak balanced by the naturally high 
acidity and rich  tannins. 
Served slightly cool.

€/Φιάλη:  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Από σταφύλια των ποικιλιών Ρωμέικο και Syrah με μικρής διάρκειας εκχύλιση 
παράγεται χυμό με τριαντάφυλλένιο χρώμα. Ακολουθεί οινοποίηση σε χαμηλή 
ελεγχόμενη θερμοκρασία και εμφιαλώνεται φρέσκο για να διατηρήσει  έντονα τα 
αρώματα κόκκινων φρούτων και ανθέων. Είναι ελαφρύ και δροσερό. Συνδυάστε το 
με λαδερά ελληνικά φαγητά ή κλασσικές ιταλικές πίτσες και μαρονάδες. Σερβίρεται 
κρύο.

Procuced from selected grapes of the Romeiko and Syrah varieties. Its rosy color comes 
from brief extraction and controlled pressure of the grapes. Followed by low 
temperature vinification, it’s lightweight and refreshing. Ideal match for Greek stewed 
dishes or classic Italian pizzas and pastas. Serve chilled.

Κρητικό Ροζέ - Cretan Rose

€/Φιάλη: 

CABERNET SAUVIGNON & SYRAH (ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ 5 ΧΡΟΝΩΝ)

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......

CABERNET SAUVIGNON 

SYRAH

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ - RED WINE

 ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ - CRETAN RED WINE
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΟΥΒΑΣ

ΡΙΖΑΣ (ΡΩΜΕΙΚΟ & SYRAH)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΤ - LARGER PACKAGING PET

 ΡΩΜΕΙΚΟ

ΚΡΗΤΙΚΟ ΡΟΖΕ - CRETAN ROSE

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......



€/Φιάλη:   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Παράγεται από επιλεγμένα σταφύλια των ποικιλιών Ρωμείκο και Syrah, του 
ιδιόκτητου αμπελώνα στο Κατωχώρι Κεραμειών. Οίνος ανοικτός πορφυρός με 
διακριτικά αρώματα μήλου και κόκκινων φρούτων, ελεφρύς στο στόμα με ευχάριστη 
αίσθηση τανινών. Στο τελείωμα αφήνει δροσιστική και πικάντικη αίσθηση. Σερβίρεται 
δροσερό.

Produced from selected grapes of the Romeiko and Syrah grape varieties from the 
privately owned vineyard in Katochori Keramia. Pale purple color wine with distinct 
aromas of apple and red fruit, light in the mouth with a pleasant sense of tannins. Long 
refreshing and spicy aftertaste. Served cool.

Κρητικά Ημίγλυκα κρασιά - Cretan Semi sweet wine

€/Φιάλη:  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και στην ξακουστή για την οινοπαραγωγή της 
περιοχή των Κεραμειών ο Σήφης Μαυρεδάκης παράγει εξαιρετικής ποιότητας 
ημίγλυκο κρασί από Μοσχάτα σταφύλια όψιμου τρύγου του ιδιόκτητου αμπελώνα 
του στο Κατωχώρι.
Σερβίρεται κρύο.

At the foothills of “Lefka Ori” and the famous for its wine production area of Keramia, 
Sifis Mavredakis produces this semi-sweet wine from late harvest Muscat grapes of his 
privately owned vineyard in Katochori.
Served cold.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και στην ξακουστή για την οινοπαραγωγή της 
περιοχή των Κεραμειών ο Σήφης Μαυρεδάκης παράγει εξαιρετικής ποιότητας 
ημίγλυκο κρασί από Ρωμέικα σταφύλια όψιμου τρύγου του ιδιόκτητου αμπελώνα του 
στο Κατωχώρι.
Σερβίρεται κρύο.

At the foothills of “Lefka Ori” and the famous for its wine production area of Keramia, Sifis 
Mavredakis produces this semi-sweet wine from late harvest Romeiko  grapes of his 
privately owned vineyard in Katochori.
Served cold.

€/Φιάλη: 

€/Φιάλη:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Μοντέρνα προσέγγιση στην οινοποίηση της παραδοσιακής  ποικιλίας δίνουν ένα 
διαφορετικό Ρωμέικο φρέσκο, γεμάτο αρώματα μήλου και κερασιού. Η απαλή του 
γεύση το καθιστούν ιδανικό απεριτίφ και δυνοδευτικό για ελαφριά πιάτα.
Σερβίρεται δροσερό.

Centuries of tradition in the viticulture of the indigenous grape variety and modern 
approach to vinification provides a different, fresh wine, with aromas of apple and 
cherry. Its smooth taste make it an ideal aperitif and accompaniment to light dishes. 
Served cool.

€/Φιάλη:  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Η παραγωγή μαρουβά οίνου στην περιοχή των Κεραμειών αποτελεί παράδοση 
γενεών. Ο ωχροκεραμίτης είναι ένα υψηλόβαθμο κρασί από Ρωμέικα σταφύλια, 
παλαιωμένο για τουλάχιστον 5 έτη σε μεγάλα βαρέλια, για να αποκτήσει το έντονο 
και χαρακτηριστικό γευστικό μπουκέτο της ευγενούς οξείδωσης. Σερβίρεται κρύο.

The production of Marouvas wine is a well known tradition at the region of Keramia, 
lasting for generation. The “Keramitis Tawny” is a high alcohol wine from the Romeiko 
grape variety, aged for at least 5 years in large barrels to obtain the pronounced and 
characteristc delicious bouquet of gentle oxodation, Serve cold.

Μαρουβάς

Κρητικά κόκκινα κρασιά - Cretan Red wine

Μαρουβάς

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΣΚΩΝ - LARGER POUCHES PACKAGING
ΓΑΛΛΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ - FRENCH WHITE WINE

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ

CHARDONNAY

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

ΒΙΔΙΑΝΟ

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

ΒΗΛΑΝΑ

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ - CRETAN WHITE WINE

ΡΕΤΣΙΝΑ (ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ)

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και στην ξακουστή για την οινοπαραγωγή της 
περιοχή των Κεραμειών ο Σήφης Μαυρεδάκης παράγει το εξαιρετικής ποιότητας 
γλυκό κρασί από Μοσχάτα σταφύλια ακολουθώντας την παραδοσιακή μέθοδο 
λιάζοντας πάνω στα πρέμνα επιλεγμένα σταφύλια του ιδιόκτητου αμπελώνα του στο 
Κατοχώρι .
Σερβίρεται κρύο.

At the foothills of “Lefka Ori” and the famous for its wine production area of Keramia, 
Sifis Mavredakis produces this sweet wine from the Muscat grape variety, following the 
traditional method of basking onto stumps, selected grapes of his privately owned 
vineyard in Katochori.
Served cold.

€/Φιάλη: 

€/Φιάλη: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και στην ξακουστή για την οινοπαραγωγή της 
περιοχή των Κεραμειών ο Σήφης Μαυρεδάκης παράγει εξαιρετικής ποιότητας γλυκό 
κρασί από Ρωμέικα σταφύλια ακολουθώντας την παραδοσιακή μέθοδο λιάζοντας 
πάνω στα πρέμνα επιλεγμένα σταφύλια του ιδιόκτητου αμπελώνα του στο Κατοχώρι.
Σερβίρεται κρύο.

At the foothills of “Lefka Ori” and the famous for its wine production area of Keramia, 
Sifis Mavredakis produces this sweet wine from the Romeiko grape variety, following the 
traditional method of basking onto stumps, selected grapes of his privately owned 
vineyard in Katochori.
Served cold.

€/Φιάλη: 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και στην ξακουστή για την οινοπαραγωγή της 
περιοχή των Κεραμειών ο Σήφης Μαυρεδάκης παράγει εξαιρετικής ποιότητας γλυκό 
κρασί από λιαστά Ρωμέικα σταφύλια που παλαιώνει σε μεγάλα δρύινα βαρέλια για 
τουλάχιστον 5 χρόνια.

At the foothills of “Lefka Ori” and the famous for its wine production area of Keramia, 
Sifis Mavredakis produces this sweet wine from sundried grapes of the Romeiko variety, 
matured in large oak casks for at least 5 years.

Κρητικά Γλυκά κρασιά - Cretan Sweet wine

CABERNET SAUVIGNON & SYRAH (ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ 5 ΧΡΟΝΩΝ)

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

CABERNET SAUVIGNON 

SYRAH

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ - RED WINE

 ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΡΑΣΙΑ - CRETAN RED WINE

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΟΥΒΑΣ

ΡΙΖΑΣ (ΡΩΜΕΙΚΟ & SYRAH)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΣΚΩΝ - LARGER POUCHES PACKAGING

 ΡΩΜΕΙΚΟ

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

ΚΡΗΤΙΚΟ ΡΟΖΕ - CRETAN ROSE

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

 ΟΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......



ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY WHITE WINE

ΜΟΣΧΑΤΟΜΟΣΧΑΤΟ
MUSCHATMUSCHAT
ΜΟΣΧΑΤΟ
MUSCHAT

2014

Alc 12,0 % Vole 750ml

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

Παράγεται από επιλεγμένα Μοσχάτα σταφύλια, με κλασσική λευκή οινοποίηση σε  ελεγχόμενη 
θερμοκρασία. Εμφιαλώνεται φρέσκο για να διατηρήσει τα έντονα  αρώματα τριαντάφυλλου και 
εσπεριδοειδών. Είναι ελαφρύ και δροστιστικό και συνοδεύει  άριστα σαλάτες και ελαφριά γεύματα. 
Σερβίρεται κρύο.

Produced from selected Muscat grapes, with classic white vinification at controlled temperature. Bottled 
fresh to maintain the intense aromas of rose and citrus. It is light and refreshing accompanies excellent 
salads and light meals. Serve cold.

Παράγεται από επιλεγμένα σταφύλια της ποικιλίας Βηλάνα, με κλασσική λευκή οινοποίηση σε χαμηλή 
ελεγχόμενη θερμοκρασία. Εμφιαλώνεται φρέσκο για να διατηρήσει τα έντονα αρρώματα των φρούτων και 
των ανθέων. Είναι ελαφρύ και δροσιστικό και συνοδεύει άριστα σαλάτες, θαλασσινά και ελαφριά γεύματα. 
Σερβίρεται κρύο.

Produced from selected grapes of the Cretan variety Vilana, with classic white xine vinification at controlled 
low temperature. Bottled fresh to maintain its intense aromas of fruits and flowers. It is lightweinght and 
refreshing, an ideal match for salads, seafood and ligh meals. Serve cold.

2013

e 750ml Alc 11.5 % Vol

ΛΕΥΚΟΚΕΡΑΜΙΤΗΣ
KERAMITIS WHITE

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY WHITE WINE

 MA     RESRES MA     
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT IN CRETE, GREECE
€/Φιάλη: 

Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και την ξακουστή για την οινοπαραγωγή της, 
περιοχή των Κεραμειών, ο Σήφης Μαυρεδάκης παράγει εξαιρετικής ποιότητας 
Chardonnay από επιλεγμένα σταφύλια του ιδιόκτητου αμπελώνα τού στο Κατοχώρι.

At the foothills of the “Lefka Ori” and the famous for its wine production area of Keramia, 
Sifis Mavredakis produces Chardonnay of excellent quality from selected grapes of his 
privately owned vineyard in Katochori.

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY WHITE WINE

 MA     RESRES MA     

2012
e 750ml Alc 12.0% Vol

Λ Ε Υ Κ Ο Ρ Ε Ι Τ Ι Κ Ο
C H A R D O N N A Y

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

€/Φιάλη: 

Alc 13.5% VolAlc 13.5% VolAlc 13.5% Vole 750mle 750mle 750ml
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECEΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECEΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITESΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITESΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY WHITE WINEDRY WHITE WINE

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY WHITE WINE

 MA     RES

2015

ΒΙΔΙΑΝΟ�ΡΩΜΕΪΚΟ
VIDIANO�ROMEIKO

Παράγεται από πρόωρο Ρωμέικο & επιλεγμένο Βιδιανό, με κασσική λευκή οινοποίηση σε χαμηλή 
ελεγχόμενη θερμοκρασία. Εμφιαλώνεται φρέσκο για να διατηρήσει τα έντονα τα αρώματα των φρούτων 
και των ανθέων. Έχει πλούσια και δροσιστική γεύση και συνοδεύει άριστα σαλάτες, θαλασσινά και 
ελαφριά γεύματα. Σερβίρεται κρύο. 

Produced by premature Romeikos & eligible Vidiano, with classic white vinification at controlled low 
temperature. Bottled fresh to maintain the intense aromas of fruits and flowers. It has a rich and refreshing 
taste and goes well with salads, seafood and light meals. Serve cold.

€/Φιάλη: 

€/Φιάλη: 

Γαλλικά Λευκά κρασιά - French white wines

Κρητικά Λευκά κρασιά - Cretan white wine

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY WHITE WINE

ΜΟΣΧΑΤΟΜΟΣΧΑΤΟ
MUSCHATMUSCHAT
ΜΟΣΧΑΤΟ
MUSCHAT

2014

Alc 12,0 % Vole 750ml

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY WHITE WINE

 MA     RESRES MA     

2012
e 750ml Alc 12.0% Vol

Λ Ε Υ Κ Ο Ρ Ε Ι Τ Ι Κ Ο
C H A R D O N N A Y

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

Alc 13.5% VolAlc 13.5% VolAlc 13.5% Vole 750mle 750mle 750ml
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECEΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECEΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITESΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITESΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY WHITE WINEDRY WHITE WINE

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY WHITE WINE

 MA     RES

2015

ΒΙΔΙΑΝΟ�ΡΩΜΕΪΚΟ
VIDIANO�ROMEIKO

2013

e 750ml Alc 11.5 % Vol

ΛΕΥΚΟΚΕΡΑΜΙΤΗΣ
KERAMITIS WHITE

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY WHITE WINE

 MA     RESRES MA     
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT IN CRETE, GREECE

Κρητικά Γλυκά κρασιά (NAMA) - Cretan Sweet wine 

 MA     RES

DOLCE  VINO

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΓΛΥΚΟΣ
SWEET RED WINE

2016

250  ml e13,0  %VOL

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ & ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
CONTAINS SULFITES AND POTASSIUM SORBATE

NAMA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
PRODUCT OF CRETE, GREECE

Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και στην ξακουστή για την οινοπαραγωγή της περιοχή των Κεραμειών ο 
Σήφης Μαυρεδάκης παράγει το εξαιρετικής ποιότητας γλυκό κρασί από Ρωμέικα λιαστά σταφύλια  
ακο-λουθώντας την παραδοσιακή μέθοδο λιάζοντας πάνω στα πρέμνα επιλεγμένα σταφύλια του ιδιόκτητου 
αμπελώνα του στο Κατοχώρι.

At the foothills of “Lefka Ori” and the famous for its wine production area o Keramia, Sifis Mavredakis  produces 
this sweet wine from trhe Romeika sundried grape variety, following the traditional method of 
basking onto stumps selected grapes of his privately owned vineyard in Katochori.

 MA     RES

DOLCE  VINO

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΓΛΥΚΟΣ
SWEET RED WINE

2016

500  ml e13,0  %VOL

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ & ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
CONTAINS SULFITES AND POTASSIUM SORBATE

NAMA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ & ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
CONTAINS SULFITES AND POTASSIUM SORBATE

500  ml e15,0  %VOL

NAMA

 MA     RES

2016

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ HMIΓΛΥΚΟΣ
SEMI SWEET RED WINE

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ
TRACER

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
PRODUCT OF CRETE, GREECE

Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και στην ξακουστή για την οινοπαραγωγή της περιοχή των 
Κεραμειών ο Σήφης Μαυρεδάκης παράγει  εξαιρετικής ποιότητας ημίγλυκο κρασί από 
Ρωμέικα σταφύλια ακολουθώντας την παραδοσιακή μέθοδο λιάζοντας πάνω στα πρέμνα  
επιλεγμένα σταφύλια του ιδιόκτητου αμπελώνα του στο Κατοχώρι.

At the foothills of “Lefka Ori” and the famous for its wine production area o Keramia, Sifis 
Mavredakis produces semisweet wine from the Romeiko grape variety,  following the 
traditional method of basking onto stumps for many days, selected grapes of his privately owned 
vineyard in Katochori.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ & ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
CONTAINS SULFITES AND POTASSIUM SORBATE

250  ml e15,0  %VOL

NAMA

 MA     RES

2016

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ HMIΓΛΥΚΟΣ
SEMI SWEET RED WINE

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ
TRACER

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
PRODUCT OF CRETE, GREECE

Κρητικά Ημίγλυκα κρασιά (NAMA) - Cretan Semi-sweet wines

750ml ..........€          500 ml ..........€                250ml..........€ 

750ml ..........€          500 ml ..........€                250ml..........€ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΤ - LARGER PACKAGING PET

 Ημίγλυκο κρασί ΛΙΑΣΤΟ- Semi-sweet wines

750ml  € .......          500ml  € .......       10L     € .......   

Γλυκο κρασί ΛΙΑΣΤΟ- Sweet wines

750ml  € .......          500ml  € .......       10L     € .......   



Στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και την ξακουστή για την οινοπαραγωγή της, περιοχή 
των Κεραμειών, ο Σήφης Μαυρεδάκης παράγει εξαιρετικής ποιότητας Cabernet Sauvignon 
από επιλεγμένα σταφύλια του ιδιόκτητου αμπελώνα τού στο Κατοχώρι.

At the foothills of the “Lefka Ori” and the famous for its wine production area of Keramia, Sifis 
Mavredakis produces Cabernet Sauvignon of excellent quality from selected grapes of his 
privately owned vineyard in Katochori.

Παράγεται από επιλεγμένα σταφύλια των ποικιλιών Cabernet Sauvignon και Syrah, του ιδιόκτητου 
αμπελώνα στο Κατοχώρι Κεραμειών. Οίνος βαθύς πορφυρός με διακριτά αρώματα κόκκινων και μαύρων 
φρούτων. Πλούσιος στο στόμα με ευχάριστη αίσθηση τανινών. Στο τελείωμα αφήνει πικάντικη αίσθηση. 
Σερβίρεται ελαφρώς δροσερό.

Product from selected grapes of the Cabernet Sauvignon and Syrah grape varieties from the privately owned 
vineyard in Katochori Keramia. Deep purple wine with distinctive aromas of red and black fruits. Rich in the mouth 
with a pleasant sense of tannins. Long aftertaste with a spicy and mocha finish. Served slightly cool.

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY RED WINE
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ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ ΙΩΣΗΦ
ΚΑΤΟΧΩΡΙ - ΚΕΡΑΜΕΙΑ

PRODUCED BY JOSEPH MAFREDAKI
Katochori - KERAMIA

2013

 MA     RES

Alc 13.5% Vol
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / GREEK PRODUCT

KATOHORI KERAMIA CRETE

Μ Ε Λ Α Ν Ο Κ Ε Ρ Α Μ Ι Τ Η Σ
K E R A M I T I S B L A C K

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY RED WINE

 MA     RES

2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

Alc 14.5% Vole 750ml

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

Lot 4-4

Παράγεται από επιλεγμένα σταφύλια των ποικιλιών Ρωμέικο και Syrah, του ιδιόκτητου αμπελώνα στο 
Κατοχώρι Κεραμειών. Οίνος ανοικτός πορφυρός με διακριτά αρώματα μήλου και κόκκινων φρούτων, ελαφρύς 
στο στόμα με ευχάριστη αίσθηση τανινών. Στο τελείωμα αφήνει δροσιστική και πικάντικη αίσθηση.
Σερβίρεται δροσερό.

Produced from selected grapes of the Romeiko and Syrah grape varieties from the privately owned vineyard in 
Katochori Keramia. 
Pale purple color wine with distinct aromas of apple and red fruits, light in the mouth with a pleasant sense of 
tannins. Long refreshing and spicy aftertaste. Serced cool.

 MA     RES

Alc 13.5% Vol

2014

ΡΙΖΑΣ
 

e 750ml

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY RED WINE

ROMEIKO & SYRAH

Lot 5-4

€/Φιάλη:  

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY RED WINE

ΛΕΥΚΟΡΕΙΤΙΚΟ
SYRAH

2012

Alc 13.5% Vole 750ml
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

 MA     RES

Το έντονο κρητικό φως του ήλιου, η φρεσκάδα των Λευκορείτικων αέριδων και τα πετρώδη εδάφη των 
Κεραμειών συνθέτουν ένα μοναδικό οινοπεδίο για την καλλιέργεια της γαλλικής ποικιλίας Syrah. Έντονα 
αρώματα κόκκινων φρούτων και πικάντικων μπαχαρικών ισορροπούνται από τη φυσικά υψηλή οξύτητα 
και τις πλούσιες μαλακές  τανίνες.

he intense Cretan sunlight, the freshness of the mountainous wind of the Lefka Ori and the stony soils of 
Kerameia composite a unique terroir in which the famous Frensh grape variety of Syrah thrives. Intense 
aromas of red fruit and spices balanced by the naturally high acidity and rich soft tannins.

€/Φιάλη: 

€/Φιάλη: 

€/Φιάλη: 

Γαλλικά κόκκινα κρασιά - Red wine

Κρητικά Κόκκινα κρασιά - Cretan red wine

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY RED WINE

 MA     RES

Alc 14.5% Vole 750ml
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

2008

TRADITIONAL CRETAN
RED WINE

Η παραγωγή μαρουβά οίνου στην περιοχή των Κεραμειών αποτελεί παράδοση γενεών. Ο ωχροκεραμίτης είναι 
ένα υψηλόβαθμο κρασί από Ρωμέικα σταφύλια, παλαιωμένο για τουλάχιστον 5 έτη σε μεγάλα βαρέλια, για να 
αποκτήσει το έντονο και χαρακτηριστικό γευστικό μπουκέτο της ευγενούς οξείδωσης.

The production of Marouvas wine is a well known tradition at the region of Keramia, lasting for generations. The 
“Keramitis Tawny” is a high alcohol wine from the Romeiko grape variety, aged for at least 5 years in large barrels 
to obtain the pronounced and characteristic delicious bouquet of gentle oxidation .

€/Φιάλη: 

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY RED WINE
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ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ ΙΩΣΗΦ
ΚΑΤΟΧΩΡΙ - ΚΕΡΑΜΕΙΑ

PRODUCED BY JOSEPH MAFREDAKI
Katochori - KERAMIA

2013

 MA     RES

Alc 13.5% Vol
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / GREEK PRODUCT

KATOHORI KERAMIA CRETE

Μ Ε Λ Α Ν Ο Κ Ε ΡΑ Μ Ι Τ Η Σ
K E R A M I T I S B L A C K

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY RED WINE

 MA     RES

2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

Alc 14.5% Vole 750ml

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

Lot 4-4

 MA     RES

Alc 13.5% Vol

2014

ΡΙΖΑΣ
 

e 750ml

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY RED WINE

ROMEIKO & SYRAH

Lot 5-4

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY RED WINE

ΛΕΥΚΟΡΕΙΤΙΚΟ
SYRAH

2012

Alc 13.5% Vole 750ml
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

 MA     RES

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
DRY RED WINE

 MA     RES

Alc 14.5% Vole 750ml
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ / CONTAINS SULFITES

2008

TRADITIONAL CRETAN
RED WINE

Κρητικό Ροζέ - Cretan Rose
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2013

 MA     RES

Alc 12.5% Vol

Ε Α Ρ - Ο Ι Ν Ο
V E R N A L

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

e 750ml

ΟΙΝΟΣ  ΡΟΖΕ  ΞΗΡΟΣ
WINE ROSE WINE

Παράγεται από επιλεγμένα σταφύλια των ποικιλιών Ρωμέικο και Syrah, του ιδιόκτητου αμπελώνα στο 
Κατοχώρι Κεραμειών. Με μικρής διάρκειας εκχύλιση και χαμηλή ελεγχόμενη πίεση παράγεται χυμός με 
τριανταφυλλένιο χρώμα. Ακολουθεί οινοποίηση σε χαμηλή ελεγχόμενη θερμοκρασία και εμφιαλώνεται 
φρέσκο για να διατηρήσει τα έντονα αρώματα κόκκινων φρούτων και ανθέων. Είναι ελαφρύ και δροσερό. 
Συνδυάστε το με λαδερά ελληνικά φαγητά ή κλασικές ιταλικές πίτσες και μακαρονάδες. Σερβίρεται κρύο.

Produced from selected grapes of the Romeiko and Syrah grape varieties from the privately owned 
vineyard in Katochori Keramia. It’ s rosy color comes from brief extraction and controlled pressure of the 
grapes. Followed by low temperature vinification, it’s bottled fresh to maintain the intense aromas of red 
fruits and flowers. It is lightweight and refreshing. Ideal match for Greek stewed dishes or classic Italian 
pizzas and pastas. Serve chilled.

€/Φιάλη: 
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2013

 MA     RES

Alc 12.5% Vol

Ε Α Ρ - Ο Ι Ν Ο
V E R N A L

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / PRODUCT OF CRETE, GREECE

e 750ml

ΟΙΝΟΣ  ΡΟΖΕ  ΞΗΡΟΣ
WINE ROSE WINE

Κρητικιά Ρετσίνα - Cretan Retsina 

Η παράδοση θέλει την ρετσίνα ένα βασικό κρασί του ελληνικού τραπεζιού, με γεμάτη γεύση και 
κεχριμπαρένιο χρώμα. Το ρετσίνι που χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως φυσικό συντηρητικό, με 
αντισηπτική προστασία στο κρασί, συλλέγεται από το πελέκιμα των πεύκων της αυτοφυούς ποικιλίας της 
Αττικής (Pinus halepensis) 

€/Φιάλη: 

ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ - TSIKOUDIA

20L  € .......              10L   € .......               5L   € .......

1,5L  € .......              1L   € .......               0,5L   € .......

ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ - TSIKOUDIA
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