
Rode wijnen - Goed bij vis / vlees
Monograph Agiorgitiko ‘18, Gaia glas  4
Agiorgitiko / Peloponnese fles  18
Fris - fruitig - weinig tannines - kersen - frambozen

Red ‘17, Mylonas glas  5
Merlot, Agiorgitiko, Mandilaria / Attica fles  24
Sappig - zachte tannines - fruitig - bessen - kersen - vanille

Rode wijnen - Goed bij stevig vlees
Nemea ‘10, Bairaktaris glas  6
Agiorgitiko / Nemea fles  28
Zacht - vol - rijp - kersen - chocola - mokka - pruimen

Syrah ‘14, Kitrvs glas  6
Syrah / Pieria fles  29
Vol - fruitig - kersen - frambozen - zwarte peper

Red ‘15, Theopetra glas  6
Limniona, Cabernet sauvignon, Syrah / Thessalië fles  29
Vol - bessen - peper - kruidnagel - nootmuskaat - chocola

Fegites ‘10, Oenogenesis glas 7
Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc / Drama fles  32
Vol - fluwelig - zwart fruit - rood fruit - jam - krenten mag 60
 

Estate ‘15, Gaia glas 10
Agiorgitiko / Nemea fles  45
Stevig - vlierbessen - bramen - peperkoek - zoethout mag 100

Lost Hellanico, Kitrvs fles  32
Aglianico / Pieria
De terugkeer van het ooit verloren druivenras! 
Vol - tanninerijk - rijpe kersen - leer - ceder - cacao

Limniona ‘16, Theopetra fles  32
Limniona / Thessalië 
Robuust - expressief - fruitig - kruidig - aardbeien - kruidnagel

X ‘08, Oenogenesis fles  45
Xinomavro, Merlot / Drama mag 85
Fluwelig - pruimen - rozijnen - z. tomaat - tabak - kastanje

Ioannis’ keus

Meest besteld

Onze topper!

Wijnkaart

Modern vineyard landscape
Ioannis Mylothridis



Witte wijnen goed bij vis en licht vlees
Monograph Moschofilero ‘18, Gaia glas 4
Moschofilero / Peloponnese fles  18
Fris - aromatisch - uitgesproken neus - rozenblaadjes - fruit

Monograph Assyrtiko ‘18, Gaia glas  5
Assyrtiko / Peloponnese  fles  23
Beendroog - knisperende zuren - citrus - tropisch

Savatiano ‘18, Mylonas glas 5
Savatiano / Attica fles 22
Fris - elegant - steenfruit - citrus - witte bloemen mag  43

Fegites ‘16, Oenogenesis glas 6
Assyrtiko, Sauvignon blanc / Drama fles  29
Vol - fris - uitstekende balans - tropisch - citrus - jasmijn mag 55

X ‘11, Oenogenesis glas  8
Sauvignon blanc, Ugni blanc, Semillion / Drama fles  40
Onze grote liefde...De Pessac-Léognan van Griekenland! mag  75
Vettig - rijp geel fruit - perzik - kweepeer - honing - vanille

Malagousia ‘18, Kitrvs fles  27
Malagousia / Pieria
Een heerlijke wijn van onze jeugdvrienden uit Katerini. 
Aromatisch - citrus - citroenen - bloesems - perzik - abrikoos

Idealista ‘18, Kitrvs fles  32
Verdicchio / Pieria
Elegant - rijk - perzik - peer - kamille - citroen - grapefruit

Witte wijnen goed bij vette vis en vlees
Thalassitis ‘17, Gaia glas 7
Assyrtiko / Santorini fles  32
Volkanisch - beendroog - vol - krachtig - citrus - ziltig mag 60

Assyrtiko Wild Ferment ‘18, Gaia glas  8
Assyrtiko / Santorini fles  38
Volkanisch - bijzonder - hoog smaakgehalte - honing - citroen

Thalassitis Submerged ‘14, Gaia fles  350
Assyrtiko / Santorini
5 jaar gerijpt 25m onder de Egeïsche zee...Complex, romig, mango, rijpe appel. Er 
zijn maar 5 flessen in NL en wij hebben ze allemaal - Exclusiever kan het niet!

Bij de Griek hebben we een bijzondere collectie wijnen waar wij zeer trots op zijn. 

Wij werken met een vaste opslag per fles. Hierdoor weet u zeker dat elke euro 
die u meer uitgeeft aan wijn, in de wijn zit. U kunt bovendien alle wijnen ook op 
onze webshop oenopolis.vin voor slijterijprijzen bestellen om thuis te proberen. 

Smaken die elkaar aanvullen
Wijn hoort de smaak van het eten te complimenteren. Wij adviseren u tijdens de 
keuze van uw maaltijd graag over de wijn die de ervaring compleet maakt. 

Buiten de huiswijnen serveren we ook diverse wijnen per glas. Zo kunt u altijd 
genieten van een passende wijn bij uw gerecht.

Griekse wijn
Griekenland was ooit een van de belangrijkste wijnproducenten ter wereld. On-
danks hun lange historie zijn Griekse wijnen nu pas wereldwijd in opkomst.

In de laatste 20 jaar heeft Griekenland een ware revolutie ondergaan waarin 
kwaliteit en terroir de speerpunten zijn van een nieuwe generatie producenten, 
die vastbesloten zijn hun stempel op de internationale markt te drukken.

Met dank aan het zeer diverse klimaat en groot aantal autochtone druivenras-
sen kunt u verwachten dat Griekse wijnen zeer gevarieerd zijn. 

Ioannis Mylothridis
Uitspraak
     aglianico ah lie YAHN ee koh 
     agiorgitiko ah yor YEE ti ko
     limniona liem NYO nah
     mandilaria man die lar YA
     xinomavro ksi NO maw ro

Legenda
Oudere jaargangen beschikbaar. Vraag ons om de vintage menu.
Houtgerijpt
Biologisch

Wij serveren geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar. Legitimatie 
is wettelijk verplicht voor personen onder de 25 jaar.

Witte wijnen goed bij vette vis en vlees
Savatiano Oak Matured ‘16, Mylonas fles  25
Savatiano / Attica
Elegant - fris - perzikcompote - kamille - bloemen - honing

Naked Truth ‘18, Mylonas fles  26
Savatiano / Attica
Natuurlijk - vol - fris - wild - bloemig - botterkoek

Retsina - Harswijnen
Mylonas Retsina glas  4
Savatiano / Attica fles  19
Fris - fruitig - botanisch - mastiek - perzik - citroen - munt

Ritinitis Nobilis, Gaia glas  5
Roditis / Peloponnese fles  22
Vergeet alles wat u weet over traditionele retsina!
Fris - elegant - citrus - munt - denegroen - bloemen

Rose wijnen
4-6H ‘18, Gaia glas  5
Agiorgitiko / Nemea fles  20
Sappig - fris - roos - kersen - granaatappel - zwarte bessen

Rose ‘18, Theopetra glas  6
Limniona, Syrah / Thessalië fles  28
Vol - rijk - fruitig - aardbeien - frambozen - jam - vanille

Fegites ‘16, Oenogenesis glas  6
Grenache rouge, Cabernet sauvignon / Drama fles  29
Elegant - fris - mandarijn - bloemen - citrus - perzik  mag 55

Wist u dat...
Wij regelmatig wijnproeverijen organiseren? Van proeverijen met kaas tot compleet ver-
zorgde wijn & spijs avonden. Geïnteresseerd? Geef u op om op het hoogte te blijven.

Ioannis’ keus

Meest besteld

Beste spijswijn

Onze topper!

Ioannis’ keus

Natuurlijk

assyrtiko a SEER ti ko
malagousia mah lah ghou ZYA
moschofilero mo scho FI le ro
savatiano sa wa tya NO
roditis  roh DI tis

http://www.oenopolis.vin

