
Ambrosia Authentic Greek Taste

Deze wijnkaart is in samenwerking met Ambrosia samengesteld.  
Ambrosia is selectief importeur van Griekse wijnen & delicatessen.



JUICY & SMOOTH
Fruitige wijnen met  
een zachte afdronk

Merlot 
Herkomst Peloponnesos

Merlot, aroma’s van kersen, pruimen  
en zwarte bessen, mooi rond en vol,  

met een lange fruitige afdronk

glas 4,00     fles 18,50

              

9 muses
Wijnhuis Muses Estate

Herkomst Viotia Centraal Griekenland

Cabernet-Merlot-Syrah, zwarte bessen, 
rode vruchten, rijk en gebalanceerd,  
zachte tannine mooie lange fruitige 

afdronk

fles 25,50

              

Thema  
Wijnhuis Domaine Pavlidis

 Herkomst Drama

Agiorghitiko-Syrah, 12 maanden gerijpt, 
rijpe rode vruchten, karamel, chocolade 

en in de afdronk lichte kruidennoten, 
lange aanhoudende afdronk

fles 32,50

        

Thalia Rosé 
Herkomst Kreta

Kotsifali –Mandilaria, frambozen en  
aardbeien, vol, fris en kruidig,  

verfrissende en fruitige afdronk

glas 4,00     fles 18,50

          

TRADITION
 Traditioneel Grieks

Ret∑ina Kechribari
Wijnhuis Kechris

Herkomst Thessaloniki

Roditis, de traditionele Griekse 
harswijn met een uitgesproken frisse 

en fruitige smaak.

glas 3,45     fles 500ml 8,30

        

FRUITY & FRESH
Frisse & fruitige  

witte wijnen

Sauvignon Blanc
Herkomst Peloponnesos

Sauvignon Blanc, aroma’s van  
exotische vruchten, ananas en mango, 

lange fruitige afdronk

glas 4,00     fles 18,50

          

9 Muses   
Wijnhuis Muses Estate

Herkomst Viotia Centraal Griekenland

Assyrtiko-Trebiano-Sauvignon Blanc, 
aroma’s van exotische vruchten, ananas 

en mango, lange fruitige afdronk

fles 24,00

          

Thema 
Wijnhuis Domaine Pavlidis  

Herkomst Drama

Assyrtiko-sauvignon blanc, abrikoos,  
perzik en citrus, fris en gebalanceerd, 

lange frisse afdronk

fles 28,00

          

SPICY & FULL
Volle wijnen met een  

kruidige afdronk

Syrah  
Herkomst Peloponnesos

Syrah, aroma’s van rode vruchten,  
pruimen en bramen, kruidig, mooie  

fruitige afdronk

glas 4,00     fles 18,50 

        

Naoussa
Wijnhuis Thymiopoulos 

Herkomst Naoussa

Xinomavro, kleine zwarte vruchten, 
vanille en truffel, rijk en gebalanceerd,  

fluweelzachte tannine mooie lange  
fruitige afdronk

fles 27,50

              

GRIEKSE WIJNEN

De wereld van de Griekse wijn was nog 
nooit zo spannend. In geen tijd hebben 
‘nieuwe’ wijngebieden zich op de wijnkaart 
van Griekenland weten te plaatsen naast 
de alom bekende regio’s en wijnhuizen 
met een ‘nieuwe’ visie. Een visie die ook 
door ons wordt gedeeld , een visie die gaat 
over duurzame wijnbouw, kwaliteit en 
vakmanschap.

Over wijn, die gemaakt wordt in de 
wijngaarden en niet in wijnfabrieken. Jonge 
en bijzonder gemotiveerde wijnmakers, 
bijgestaan door de beste oenologen maken 
vandaag uitzonderlijke en unieke wijnen, met 
respect voor de ‘terroir’.

Wijnen die bijzonder zijn, karakter en een 
ziel hebben en vooral zeer evenwichtig zijn, 
wijnen met de juiste balans tussen fruit, 
tannines, hout en aroma’s.

Legenda:

    Rode wijn

    Witte wijn

    Rosé

  

  Aperatief

  Pasta

  Salade

  Kaas

  Grill

  Gevogelte

  Wild

  Vis

  Varkensvlees

  Rood vlees

  Dessert

EXOTIC & CRUNCHY
Exotisch en fris 

Chardonnay  
Herkomst Peloponnesos

Chardonnay, fruitige aroma’s van citrus-
vruchten, kweepeer en bloemen, mooi in 
balans met een lange plezierige afdronk

glas 4,00     fles 18,50 

          

Atma
Wijnhuis Thymiopoulos

Herkomst Naoussa

Malagouzia-Xinomavro, aroma’s van  
exotische vruchten, witte bloemen,  
fris en fruitig, mooie lange afdronk

fles 21,50

          

SWEETS
Zoete & halfzoete wijnen

Imiglikos rood

De meest populaire halfzoete wijn  
van Griekenland

glas 3,45

        

Imiglikos wit

De meest populaire halfzoete wijn  
van Griekenland

glas 3,45

          

Ampelicious Rosé Imiglikos
Wijnhuis Georgiadis

Herkomst Thessaloniki

De meest populaire halfzoete wijn  
van Griekenland

glas 3,45     fles 500ml 8,30

        

Samos vin deux  
Wijnhuis Coop Samos

Herkomst Samos

Muscat, een witte dessertwijn met  
aroma’s van jasmijn, citroen en honing

glas 4,50     fles 19,50

  

Mavrodafne
Herkomst Patras

Een volle rode zoete wijn met een  
elegante zachte smaak

glas 4,50  

  


