
BUBBLES: 
 

KARANIKA ESTATE, 
Cuvée Prestige, Biodynamische landbouw 
Xinomavro 90%, Assyrtiko 10% 
Een “Methode Traditionélle” van zeer hoge kwaliteit! Elegant, aromatisch en subtiel. Aangename 
aciditeit en aroma’s van citrus, steenvruchten, kruiden, brioche… Smaken van noten in de nasmaak – 
22 
 

WITTE WIJN DROOG: 
 

MAKEDONIKOS Wit 
Lichte citroenkleur. In de neus aroma's van citrus met elegante tonen van witte bloemen. Droog, fris, 
met verfrissende zuren. Aangename afdronk. 7,10 
 
DAFNI, PSARADES 
Dafni 100%, Vegan wine 
De Dafní-druivensoort werd door de familie Lyrarakis van uitsterven gered. Ze plantten de 
druivensoort in de vroege jaren ’90 in de wijngaard van de familie, "Psarades", in centraal Kreta, op 
een hoogte van 480m. 
Een wijn met een kruidenkarakter, uitgesproken den en citrusaroma’s en -smaak… - 10,10 

 
OENODEA  
Malagouzia, Muscat "uit Alexandria”, Sauvignon Blanc  
Witte bloemen, rijp zomers fruit, groene paprika. In de mond goed gebalanceerd, vol met 
aangename zuren. Lange afdronk – 9,9 
 

CHATEAU JULIA, CHARDONNAY 
Chardonnay (zonder eik) 
Geel-groene kleur, aroma’s van bloemen, citrus en ananas. In de mond fluweelzacht met pittige 
aroma's van citrus en tropische vruchten, gebalanceerde zuren. Lange, krachtige afdronk. Een top 
Chardonnay! – 14,15 
 

PINE FOREST 
100 % Assyrtiko  
Gele kleur met limoen nuances, aroma’s van hars, steenvrucht, lavendel, mastic… aangename 
aciditeit (Tip: tikje speciaal, maar héél mooie wijn!) – 14,15 
 
AMETHYSTOS 
Sauvignon Blanc / Assyrtiko 
De finesse van Sauvignon Blanc ontmoet de kracht en intensiteit van de Aegeische Assyrtiko. Het resultaat? Een 
wijn met een frisse volle smaak, en een fruitige afdronk. Aroma’s die aan perzik, mango en ananas doen 
denken, op een citrus achtergrond. Een kristalheldere kleur met groene tinten –  13,75 

 
 
 
 
 
 

 
 



WITTE WIJN HALFZOET : 
 

LIMNOS IMIGLYKOS 
Een bijzonder volle rijke smaak, aangenaam zoet en vlot te drinken. Aroma’s van fruit en 
muskaat, aangename afdronk. Bij voorgerechten, kipgerechten, pasta’s en verschillende soorten 
kazen – 7,1 
 
 

ROSÉ WIJN: 
 

MAKEDONIKOS Rosé 
Heldere granaatappelkleur. Aroma's van rijpe aardbeien. Droog en licht van smaak. De zoete smaken van 
aardbeien- en frambozenjam worden gecompenseerd door een knapperige zuren. Fruitige afdronk. – 7,1 

 
PSITHIROS  
Kotsifali – Grenache rood 
Transparante roze kleur, aroma's van rood fruit en een fris, levendig mondgevoel. Lichte structuur en 
lange afdronk. – 11,50 
 
ROSE DE XINOMAVRO 
Xinomavro 100% (Biodynamische wijn) 
Verleidelijke, zeer interessante rosé. Aroma's en smaken van gedroogde/ gebakken tomaten en 
olijven, samen met bloemen en aardbei. Mooi uitgebalanceerde zuren, vol, met een lange nasmaak 
Een rozé “out of the ordinairy rozés”, om ontdekt te worden ... 12,10 
 
KANENAS 
Mavroudi, Syrah 
Levendige rosékleur. Een boeket van verse rozenblaadjes, snoepjes, aardbei en zwarte peper 
domineren in de neus. In de mond heel aromatisch en fruitig met een aangename zuurgraad die leidt 
tot een heerlijke afdronk – 10,25 
 
 
 
 

RODE WIJN: 
 

MAKEDONIKOS Rood 
Robijnrode kleur. De neus is fruitig, voornamelijk met aroma's van rode bessen en pruimen. De 
smaak is  rond met rijp rood fruit en zachte tanines. Aangename afdronk – 7,10 
 
KOTSIFALI 
100 % Kotsifali  
De Kotsifali druif is de rode referentie druif van de wijngaarden in Kreta. Hij kan beschreven worden 
als het Kretenzische equivalent voor Merlot. Volle, rijkelijke wijn, aroma’s en smaken van specerijen 
en rood fruit met een licht pikante nasmaak – 7,8 

 
XINOMAVRO “JEUNES VIGNES” 
100 % Xinomavro (Biodynamische wijn) 
Sappig, fruitige rode wijn. Diepe kersenkleur met levendige tranen. In de neus, kleine rode bessen en 
fijne aardse accenten. Karaktervol en speels, sappig en fruitig in de afdronk. – 12,10 
 



 
OENODEA 
Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko, Syrah  
Mooie dieprode kleur. Klein rood fruit, bosvruchten, kruiden, ... In de mond vol, rond en goed 
gebalanceerd. Rijpe tannines, plezante, lange afdronk – 11,3 
 
APOCALYPSIS 
100 % Agiorgitiko  
Gemaakt met de druiven van de beste Agiorgitiko wijngaarden van het huis! Donkere robijnkleur, 
aroma’s van wilde kers, aardbei, cassis en zwarte peper. Mond vullend, met zachte maar intense 
tannines. Lange afdronk - hou je van intense smaken, dan is dit jouw wijn! – 12,75 
 
NAOUSSEA, FOUNDI 
100 % Xinomavro  
1 jaar rijping in Franse eiken vaten. Intense rood kleur. In de neus en in de mond aroma’s en smaken 
van rood fruit, kersen, koffie en cacao. Rijke body, intense tannines, lange afdronk! – 13,75 
 
Château JULIA, MERLOT,  
100% Merlot BIO wijn 
Rijping in Franse eiken vaten, waarvan 40% nieuwe. Dieprode kleur, rode bes, donker fruit, 
kersenconfituur, munt, chocolade, beetje ceder… zijn slechts enkele van de aroma’s. Een vlezige, 
rijke smaak met overvloedig fruit ter ondersteuning van de goed geïntegreerde tannines. Mooie 
zuren, rood fruit, heel vol in de mond. Lange afdronk met hinten van chocolade. Een absoluut top 
Merlot! – 19,80 
 
KlimaKlima  
100 % Cabernet Sauvignon, BIO wijn 
Rijping van 8 maanden in eiken vaten, extra rijping op fles. Een kleur als de nacht, bosbessen, munt, 
vanille, kruiden, vleugje eikenhout, donkere chocolade… volle, evenwichtige rode wijn met fijne 
taninnes. Heel lange afdronk – 20,40 
 
MAVROUDI 
100 % Mavroudi 
Diep robijnrood van kleur, mooi typisch exemplaar van de variëteit Mavroudi die wordt geteeld in 
Noord-Griekenland. In de neus een krachtig boeket van rood fruit, subtiele kruidige en plantaardige 
tonen. In de mond, evenwichtig, fruitige, zachte zuren, tannines, vanille en zoete kruiden… - 9,9 
 
 

RODE WIJN HALFZOET : 
 

NAOUSA IMIGLYKOS 
Gemaakt uit de Xinomavro druif. Intense rode kleur, aroma’s van rijp en gedroogd rood fruit. Een 
halfzoete rode wijn die heel aangenaam is om te drinken! – 7,10 
 
 
 
 

OUZO: 
 
Ouzo Plomari Isidorou Arvaniti 0,7 l 



Deze ouzo komt zoals de naam al zegt uit het stadje Plomari op het eiland Lesbos. Een perfecte 
huwelijk tussen aromatische kruiden met anijszaden – een recept waar Isidoros Arvanitis lang aan 
heeft gewerkt! Door vele ouzo genieters is “Ouzo Plomari  Isidorou Arvaniti” zelfs de beste of meest 
gewilde ouzo. Eenmaal geproefd wil men nooit meer een andere… - 26,6 
 
Ouzo Tsantali “Olympic” 0,2 l 
Een klassieker! Typische, licht zoete anijssmaak – 8,95 
 
 

DESSERTWIJN: 
 
MAVRODAPHNI 0,7 l 
100% Mavrodaphni (rood) 
Aroma’s van rozijnen en rijpe pruimen, kaneel en kruidnagel. Rijke smaken van gedroogd fruit, met 
een subtiele en aangename aciditeit, om de zoetigheid van de wijn te balanceren. Lange, fruitige 
afdronk – 11,60 
 

MAURODAPHNI CELLAR RESERVE 0,5 l 
100 % Mavrodaphni (rood) 
Een zeer speciale, elegante wijn voor na het eten met een grote complexiteit. Een diepe 
kastanjekleur en een voortreffelijk boeket gekenmerkt door de aroma's van gedroogde rozijnen en 
vijgen met een vleugje koffie en vanille. In de mond heerlijke smaken van gedroogde rozijnen, dadels 
en vijgen, geroosterde bonen en kruiden. Naarmate het ouder wordt, krijgt het een grotere zachtheid 
en wordt het boeket harmonischer en complexer. Volle, goed gestructureerde, aanhoudende 

aroma's, met een verleidelijke afdronk. Een heerlijke begeleider van zoete of uitgesproken smaken, 

zoals pure chocolade of blauwe kaas. Een uitstekende match voor marsepein, vanille-ijs, pecan taart 
en worteltaart – 10,90 
 
MUSCAT LIMNOS 0,5 l 
Heel vol van smaak, intens, fruitig. Heel aangename witte dessertwijn, om van te genieten met fruit, 
kaas of licht dessert – 6,9 
 
 

RETSINA: 
 
RETSINA MALAMATINA 0,5 l 
Droge witgele retsina wijn. Deze typisch Griekse harswijn komt uit de streek Thessaloniki/Macedonia. Een 
begrip in Griekenland. – 4,5 
 
RETSINA KECHRIBARI 0,5 l 
Droge witte retsina wijn. Aroma's van peer, groene appel en meloen, met tonen van lime, mastic van 
Chios en verse pijnboom hars. Intens aromatisch met een goede balans – 5,15 
 
 
 
 
 

LIKEUR / EAU-DE-VIE : 
 

ROOTS DIKTAMO – 0,7 l , 30% vol 



Griekse bitterzoete kruidige likeur met Griekse kruiden en Diktamo, een therapeutische, genezende 
en aromatische plant, die alleen in het wild groeit op de berghellingen en kloven van Kreta. 
Hippocrates noemde het de “wonderplant”. Perfect voor na het eten! – 35,25  
 
ROOTS MASTICHA – 0,7 l, 28% vol 
Bekend sinds de 5de eeuw BC, Chios Mastic was benoemd door Herodotus en Hippocrates voor zijn 
unieke smaak, en voor de positieve eigenschappen voor de spijsvertering. Ooit zijn gewicht in goud 
waard. Zachte en frisse aroma’s en smaken van lavendel, kokosnoot en, uiteraard, mastic – 31,50 
 
METHEXIS CABERNET SAUVIGNON (Eau-de-vie) 0,5l, 40%vol 
Kristalhelder. Hints van bosfruit, chocolade en munt op een peperige achtergrond. Vol en toch 
elegant, het brengt de “mannelijke” kant van de variëteit naar voren. – 24,5 
 
METHEXIS CHARDONNAY (Eau-de-vie) 0,5 l , 40%vol 
Kristalhelder. Delicate bloemige aroma’s domineren. Elegant en “aristocratisch” met een 
aanhoudende afdronk die doet denken aan fruit – 24,5 
 
METHEXIS MOSCATO (Eau-de-vie) 0,5 l, 40% vol 
Kristalhelder. Elegant, met hints van rozen, bergamot en citroenbloesem. Volle smaak, zonder de 
finesse te verliezen. Mooie afdronk die aan rozen doet denken… - 21,5 
 
 
 

⇨ We hebben momenteel geen grote voorraad van sommige wijnen / distilaten. Heb je zin in 
iets gekregen, maar het is uitverkocht? Geef ons een seintje op info@mze.be ! 
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